
 ْ سمرا او مأتم

 ْ اة ا
 لا .

 هه دلع راهلآ ١



 ةملك

 ىلع ؤرججأ ىجرسم بلاق ىف ةصق لوأ ىه هذه
 لهأ نم بأو مأ نم , حرسملا ف تدلو ىلأل امبر ؛ اهرشنا

 سيسلاوك نيب ىاسبصو ىناوفط تيضقو , حرسملا
 نم ةبهرلا نم اعون ىسفن ىل قأشن تكرتو , حراسملا
 ,ىلاب لع رطخخ ام ةزاك مغر ىحرسم لمع ىأ ىلع مادقإلا
 .. ةيحرسم روص نم

 اهمدقأ ىتلا هده تايحرسملا نم عون ىأ ىردأ الو
 لهو .. ةيركف وأ , ةيضارعتسا ةيحرسم ىه له .. مويلا
 ىذلا نأ ةملغأ ام لك .. ةكحضم ىديموك وأ مارد ىه
 .ابتكلو . هيف ىشيعن اددحم اعضو سيل اهب ىماسحإ كرح
 ناك اذإو . مخرانلا هب ىحوي نأ نكمي اك هلك عرانلل ةروص

 .ةبارغ ىلإ لصتال ىهف ةبارغلا شعب دهاشم نم هممسر امي
 حرسملا بادك ىلاب وأ وكسنوب وأ تيكيب تايجرسم
 .. لوقعماللا ىمسي ام وأ ثيدحلا

 !؟ ةيحرسم هذه له .. ىردأ ال لب

 ٠ نتاسحإ و



 .جانرلا مدقم

 لؤألا دههشملا

 رسمعسي جرسملاو ةلاصلا ىف مات ءافطإ )

 طبض تاوصأ راتشلا فلخ نم قلطتتو « نينقيقد
 تالآو ةيقرش تالآ نيب ام ةفلتخم ةيقيسوم تالآ

 ٠ ىراكس لاجر تونص اهغم عفتزيو : ةيبنجأ

 جرشر
 فقارلا جانربلا مدقم ىلع ءرضلا ةرئاد ركرتا

 جيكومس ةسلدب ىدترب جرسملا راعس مامأ
 . ( ةرجاتسم
 اهومتدهاش ىبلا رمح لك دب قداسو ةقاديس نآلاو:

 .ةصقار .. نمزلا ةزجعم ميكلامدقنا+ مويلا لوطا
 .. لامجلا ةفئارلا ..'ةباوهوملا ةتانفلا :. "لوألا ضم

 ... ةريبكلا ةناسنإلا .. مدلا ةغيفحلا .. دقلا ةسايملا

 بل

 نم قلطني قيفصت توص) ..ىميم ةسنآلا
 ةلبطلا ىلع ةعيرس تابرضو ءراتسلا فلخ
 نإ .. ىتداسو ىتاديس (ةصقارلا مسا ىبحت.

 ىهابتيو رخفي ءرضألا ىودرفلا هيرابك
 دوهج ركتحي هنأب ملاعلا تاهيزابك لك ىلع"
 ..ننتآ/ 121١م ةكجم وقتما

 ءال ,,1389 ماع دصقأ ,قسآ

 كبترم ىنأ ةقيقحلا ..و ماع دصفأ ..الا

 ىلاقب ىنا سساح ..نابعت ..ةدراهنلا ةيوشا
 ..رضخألا سنودرفلا ىف لغتشاب ةَنس تيم
 الو لكأ الو مون ريغ نم ..ةنس نويلم
 ىميم نا مهم شم مومعلا ىلعو ..بّرش
 7٠٠١ ماعالو 1818 ماع ةمجن نوكت

 ..ةمجن اهنا مهملا ..داليملا لبق

 شلدت ام ..ىنعم شاهلام نيتسلا ماقرأو



 ىف اهارقن ماقرأ شم نمزلا .. ةجاخ ىلع
 ىتعاس اهددحت وأ + ةيريمألا ةغبطملا ةجيتل:

 .ةركفلا .. راكفأ نمزلا .. سوتت,ةكرام
 .دادحتب ىللا ىه انم دحلو لك, لقع ىف للا
 .. تاساقم انلوقعو .. هيف شاع ىللا نمزلا
 .-:1811/ نماقم لقع هيف... مزجلا ىز
 سانقم لقعو .. 1414 ساقم لقعو
 لقعو ::.180+ ساقم لقعو +1

 ساقم ىنوعرف لقعو .. 50٠١ ساقم
 كسييارأ لقعو .. داليملا لبق ٠

 نيركاق اونوكت اوعوا .. ةيرجه ٠١ سافم
 اوقبت ةدحاو ةنح ىف نيدعاق ناشلع مكنأ
 . شيف ام .. ادبأ .. دحاو نمز ىف نيشياع
  نامزلا امنإإ .. ناكملا الإ انعمجتب ةجاح
 فصلا ىف كانه نييتنأ هيف .. ادبأ .. ال

 بنج نيدعاق .. سيوك مهفراع رشاعلا
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 +. ضعبا فتك قف مهفتك .. ضعب

 نسيبو مسهنيب نكل .٠ ضعب ئز نيسبالو
 انحإ .. تنس تيم .. نامزلا نم نرق:ضعب

 دحاو لك .. دحاو نمز ىف نيشياع شم
 يف .. هتركف ىف .. هنمز ىف شياع انيف
 شئاك اماذإ .. قرف هيف ىرورض .. هتديقع
 .٠ رهشأ ةعس ىقيي 1: ةبس نيسمخ قزفلا

 ىسللا ةيينمزلا ماوتلا .. موي ..:عوبتسأ
 ٠ ةدحاو ةقيقدو ؛ دحاو موه ىف نيشياع

 ءىل نكميو .٠ رداث ءىش ...ةدحاو ةيناثو
 ماقرأ شوقدصت ام ىقيي .. ليحتسم

  ثانالعإلا ىز ةجاح ىد ... نيينسلا
 ىسيسيبلا نالعإ ىز :. اديلع ةضورفم
 حاز شدح ام.:.:ةذيللو ةزيبك :. الوك
 انأ هللاو هل لوقيو ةكرشلا بحاص شقاني
 شدحام .. ةذيذلالو ةريبك ال اهلا قياش



 هبكرح

 .امهنآ ىنأر انأ للو اهل لاقو وموأ ةكرشل حارأ
 حار شدح ام نامك :. اضايي رنكأ شلسقيإ

 : منهل لاقو نينسللا مانقرأ ارغضو ىللا

 ىف شياع شم ان + مقرلا اوريغت اوحمستا
 .. ١96 ةنس ىف شياغانأ ء 18310 ةنسا

 .. تاراعش .. تانالغإ اهنألا.. شدحام

 ىف رثأ شاهلام نأل !.. اهي سسعهتب امو:
 انأ',.. صقتحإ الو دوزشبالا.. انابغا

 انآو +. ريتك كملكتا ىنإ قراع:.. فسآ

 هيرابكلا بحاصو .. ريتك ملكتاب امياد
 .: هي لمعأ انثإ:.. مالك ىلطي بلغ

 نيزياغ شم .. مالك هلك ىجاتنإ .. نتلغش
 ةدايز ىنم نيزياع ىنقيي :+ جاتنإ ةدايز
 ىف ةجاخ عسأ نا ةفيقتتلاو 1 مالك
 ىأ .. مالكلا رتك اوه رضعألا ٌننودرفلا
 تك ام مالك هيفا نتتاك امال .: مالك

-- 

 افا: .لطاع تيقبا تنك ..هيف تلغتشا
 اولطعتا اوناك ىبز مالكلا ىفرتجم نم ريتك
 .ةمزأو .. ةلاطب ةمزأ . :ةمزأو ..ةياكح تقيوا
 مالك

 ...هآ ..هيإ لوبقاب ثنك انأ .:مهملا

 هلو ... و ةسننآلا مكل مادقن قتداشو قتاديس
 هيل ثانسلا ..ةديس الو ةسنآ فزاع انابام

 ..ىد ةديسو ةسنآ ةياكح ىلع نيممصم
 ام ىد ثاجاحلا بيعو ..ةخياب ةباكح

 نيزياع شم مه ..باقلأ اهل ىقيي شيحصي
 نسيب شيف ام بيط ..ةنلاجرلا عم ةاؤاسم

 ىلع ديسلا شيف ام..سنآو ديس ةلاجرلا
 ثانسلا ىقيي. سيو ديلا. :ىلع سنآلاو
 ىميم ةديسلا شيف ام..نسيو ةدليبس «نامك
 ..سبو ىميم ةديسلا ةيف.:ىميم ةنسنآلاو:

 .ةرم فسآو . ريك ملكنا تعجز ىلا فراغ

(' 
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 .. ةيناتا

 ةديسلا مكيلإ . ىتداسو ىتاديس
 ىنات انعجر .. و. ماع ةمجنا ..:ىميم

 وه هسقن لأسي مكيف دحاو لك .. نمزلل
 شدح ام .. ىرورض .. ماك ةنس شياع
 ةدس ةمجن ىقبت ىميم فرعياح مكبفا
 ..ماك نس شياعوه لوألا فرعاذإ الإ: ,ماك

 .. ىميم :: ىتداسو ىتاديس

 مسا ىسيحي عفتري ةلبطلا توص زا
 تالاص ىف ةداسعلا ىه امك ةصقارلا
 . ( .. داح قيفصتر .. صقرلا

55 
 ةقرف توص ىلع ءطنب راتسلا حشفي )

 .. اصقار ايقرش ادحل فزعت ةيقيسوم
 دقو . حرسملا ردص ىف ةيقيسوملا ةقرفلا

 .. افلطخم ايز اهدارفأ نم دحاو لك ىدتزا

 دال

 .. ةيقاطو ةيبالج .. ىدلي ئز ىف دحاو

 از ىف دحاوو .. ةجاوخ ئز ىف دحاووا
 دحاوو .. سيسق ىز ىف دحاوو .. خيش.

 اىز ىف دحاوو , ىزاقرق ىز ىف

 ىز ىف دحاوو .. ىكيرمأ « ىوبواك ١
 دحاوو , ىقيرفإ ىز ىف دحاوو .. ىنيص

 :٠ ىلرع ىز ىف
 اهيلع نوفزعي ىتلا ةيقيسوملا تالآلاو

 .. ةيملاعلا ىقيسوملا ناولأ لك لثمت

 .. لوغرأو .. نوفسكاسو .. نوناق

 اكيلالبو .. ىدبه راتسو .. ةيقيرفأ ةلبطو
 .. و .. كيضالك « بزراهضو':: ىتؤز
 و

 ةقرفلا ىلع اهلك ءاوضألا طلست

 ةيفبو , حرسملا ردص ىف ةيقيسوملا

 عقتربو .. ةملظم ىقبت حرسملا بئاوج

 اا



 تتاح

  ةقطخم تاوصأ .:.مالظلا نم .. اهنم
 مكيرطأ .- هدك ىدينم ايدل هللا +

 .. 6 لود نوناقلا ةيوش ىبتلاو نامك . هللا
 ةيرصم ةلبط ىهو ) ةلبطلا رقان دازف.

 . اسامح نيفزاعلا رثكأ ودي ( ةريغص
 نم ىمامألا فصلا فرط ىف سلجيو
 دئاق هنأكو فرصتي هسكلو  نيقزاعلا

 وهو .. اهيلع رطيسملاو ةيقيسوملا ةقرفلا
 .ةوسق ههجو ريباعت ىف::ئلطمم باش
 هلو .. داخ ءاكذ هينيع ىفو .. ةسارشوا

 .. تالاصلا ةيجطلب ةيصخش.

 ىقرشلا صقارلا نحللا ريغتي ةأجف
 .ادحل نوفزعي نيفزاعلا نم قيرف أديبو
 هجو ىلع ةأجافملا وديتو .. ايكيسالك
 لابطلا نكلو .. ماغنألا كيترتو .. لابطلا
 .هعسامحو هعماستياب اظغفحم لظي

 تول

 ٠ ديدجلا نحللا هتلبطب قفازي نأ لواحيو
 .. اخراص ازاشن ودييو

 هفزعت ىذلا نحللا ريغ .: ليلق دعبو
 زاج ىقيسوم فزع ىف أدبتو .. ةقرفلا

 نيب كابترالا ثدحيو .. ؛ تسبوت ٠

 .ًاجافيو ., ةيناث ةرم ةيقيسوملا تالآلا
 .هعماستباب اظفتحم لظين هنكلو , لايطلا
 رقنلاب نحللا بحاصي نأ ادهاج لواحيو
 .. ةلبطلا ىلع

 ةطلتخملا ىقيسوملا هذه طسو
 نم عفترت تارصألا لازت ال. زاشتلا

 : ةملظملا جرسملا ناكرأ

 مالس اي .. انتاوخا اي نامك“.. هللا هللا

 ىم اي ىبنلاو هؤيأ .. لياه .: نفلا ىلع

 .. هليعا

 ىف احئاص مالظلا ىف تاون فتوي مقا
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 : ىراكسلا ةجهل
 .. مكريحي للا انوتربح
 : مالظلا ىف رخآ توص هيلع دريو
 ىقيا مهفت ىقبت امأ .:: لهاج اي تكس

 .: سب اومهفيي ىلل هذ لحملا .. ملكتا
 : ددرت تاوصألا دوعتو
 .. ةيمرهقملا شيعت .. هللا هللا

 نع نالجرلا فكيف ىرخأ -
 3 4. ني هدعقم نم موقي لابطلا دازف

 : لابطلا داؤف لرقي. ةقرفلا امني  ةيقيسوملا

 ., لاما اوشلرف .."هدكك هريأ 3 ' ىلإ هجتيو ب فعلا

300 
 نم رخآ نكر ىلإ لابطلا داؤف وطخيا

 .٠ نيترقن هتلبط ىلع رقبيو . ةملظملا ناكرألا

 سلجي ةدئام نع فشكتل ءوضلا ةرئاذ قلطتق

 ءادوس ةلدب مهنم لك ىدتري لاجر ةثالث اهيلع

 ا, عيسسلالو
 م
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 .. ضيبأ هجو مهنم لكلو « ةوسأ اصيمقو
 ىلع ةدحاو ةرقن لابطلا داؤف رقني

 .. ةثالدلا لاجرلا فقيف هتلبط.

 . هل نوريدتسيف ئرخأ ةرقن رقنيو
 وهو ريدتسي نأ دعب مهبم لك ودديو

 , ضيبأ اصيمقو , ءاضيب:ةلدب, ىدتري
 ! دوسأ هجوو

 : اكحاض لابطلا داؤف لوقيو

 ئز .. ةنح لك ىف نييشام مكتخب اي
 | لوبقم شو لك ىلع  بهدلا هينجلا

 .. ةثالثلا لاجرلا كحضيو

 ةدحاو ةرقن هتلط ىلع دازف رقنيو
 مههوجوب نوديو « ةثالثلا ريدتسيف
 .. اضيأ نوكحضيو ء ءاضيبلا

 ه6
 ... ملظم رخآ نكر ىلإ لابطلا داؤف وطخيو
 ةرئاد قلطتف . هعابط ىلع نيترقت رقتي
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 اهيلع سلجي ةدئام نع شكت ءوضلا
 ةيرع ةءابع امهنم لك ىدتري نالجر

 ةزرطمو بهذلا نول ىف اهلك « الاقعو
 امهنم لك هجوو , ةريثك ةيبهذ تاهينجي
 .. ءادوس ةيحل هنم لطت .:بهذلا نول ىف

 ةددحاو :ةرقب هياط ىلع. دار وقتنا
 نم قلطنير . امهتسلج ىف نالجرلا زتهيف
 .. ةيههذلادرقنلا ةللخش ترص امهزازتها

 : داؤف حيصي

 .. ىبنلاو نامثك .. هللا

 رتهيف . هتلبط ىلع ىرخأ ةرم رقتيو
 توص قلطبيو ؛ ىرخأ ةرم نالجرلا
 .. ةيبهذلا دوقنلا ةللخش

 ماع
 .. ءاضم هلك حرسملا حيصي كلذيو
 .. ةيلاخ ةدئام نكرلا ىف ودبتو:
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 ىلإ ةعيرس ةتفل لابطلا داؤف تفنلي

 ىلإ عرسي مث + حرسملا سيلاوك لخاد
 نيذلا , ةيقيسوملا ةقرفلا ذارفأ نيب هدعقم

 ناحلألا فزع ىف نيرمتسم نولازي ام

 .. اودعتسي نأب مهل ريشيو , ةطلتخملا

 ىلإ هبنيل ةوقو سامحب هتلبط ىلع رقنيو
 .ةيقيسوملا ةقرفلا أدبت مث  ةصقارلا لوخد

 .. اهقرش اضقار انحل فزعت
 ... ىميم ةصقارلا لدتا
 اهبيع ىف ودبت .. ةقيشر .. ةليمج

 ٠ ةربحلا ٠ سبلتو .. ةرئيحلاوأ ةييطلا

 ضييأ امقرب اهفنأ ىلع عضتو : ءادوسلا
 .ةأرملا هيدترت تناك ىذلا ىزلا ) افافش.

 ,. ( تانيرشعلا ىف ةيرصملا
 .. ىزلا اذهب ىميم قرت
 : ليلهتلاو باجعإلا تاحخرص عفترت

 ناقالمعلا

 امهدخأ
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 .. ىكيلع ام نظفخا ضرأ اه
 .. دنس ريغ نم ةبرهك اي
 ..ةكرب ةكرجلا

 .. هيإ لمعتب ىميم .. فوشا.: "صبا
 , كنم طقنيب ىللا لسعلا ئبساحإ

 نم صقرت ىهو ىسميه برسنقت
 نافقيف ؛ سأر امهل سيل نيدللا نيقالمعلا

 ىف نادشنيو ٠ ةرطخ اهوحن نامدقتيو
 : سروك امهنأك , دحاو سفن
 ... ةانيكر .. انم فاخي دسألا ىللا نجا. :
 ىفبت انعباوص نيب ىداعألا فويس ىللا انحا
 ةياغلا ىجيت ةيرذلا ةلبتقلا للا ابحا .. نايل
 .انئوقب ىللا انحا .. ثاني لزغب ىقيتو اندنع
 اي هدك ىكيلع نوهب .. تايروطاربما ادحتف

 .. داعيم ريغ نْ انيبيست قيما
 .. مالك خالو:



 ىتانلا

 .تاقالمعلا

 عج

 نإ مدلعإإلو ٠
 .. ةعقاف ةكحض ىميم كحضتا
 . قوهلاب :

 .ةدئاملا وحن هجتتو ىميم امهنع دعتبت

 نايبرعلا نالجرلا اهيلع. سلجي ىنلا
 نجللا ريقتي..اهيلإ لصت نأ لبقو :نايهذملا
 ٍنسحل ىقيسوملا فزسعتو . ةأجف
 110 تسيرتا»

 .. ةشهد ىف ةقرفلا ىلإ ىميم تفنلت
 ىف هتلبط ىلع طبخي لابطلا دازف نكلو

 .. صقرلا ىف رمتستنأب اهرمأي هنأك فدع

 مالستسا ىف .. تسيوت ىميم صقرت
 . هفاخت اهنأك عزج ىف داؤف ىلإ ر ظنت ىهو

 نييهذملا نيلجرلا نم. ىميم برتقت
 تسيوت صقرت ىهو امهمامأ فقنو

 ةصقر ىف اهناكراشيو نالجرلا موقي.

 نيلجرلا دحأ

 قئاثلآ
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 ةيبهذلا تاهيجلا للخشتو ٠ تسيوتلا ٠
 .. ةيلاع ةللخش امهبايث ىف ةقلعملا

 هعباس .. يميم اي هعماس ( ضقري وهو ) .:
 .: ةللخشلا

 ةللخش .., ةايحلا ةللخيش,( قري وهو )أ:
 ..انهلا ةللخش .. ميعنلا

 نامدقتيو ؛ صقرلا نع نالجرلا فقوتي

 ةنجهل ىف اعم نادششنبو ىميق وجن ةرطخ'
 : سروك

 .ادجا ... بهذ ىقي انيدذبإ ىف لمرلا ىللا احا +

 انحا .. كاليداك ىقي انينحت نم لمجلا ىللا

 نم رصق ثقب اهيف انخفن ةميخلا ىللا
 .. ىرتشل .٠ ىرتشل ىرششت .. رمرم
 اماانتوطب .. كفا اما استسؤلف

 .. شيلمت اهاننو يع .+ شعبشعي

 .. روخبو , روطعو  روصق انيرتشا :



 يناثلا
 امهدحأ

 يناثلا

 قئاقلا
 كانثالا

 ىئاثلا

 انثالا

 ك8

 وريقو « ىلولو + ظاملأ انبزتشاو | :
 .. رقشو اذا رطتاا»# تاني انيزعشاو نا

 .. راصقو .. لاوطو
 .. تاجاوخو ,. برع .. لاجر انيرتشاو :
 الو هللاو ببط ( ةيداع مالك ةجهل ىف ) :

 دحاو ىدنع انأ :: نافلح ىلع كل

 .: ىناكيرمأ
 . ىتركض,دحلو دج انو +
 ىثوف :: ماك .. ماك ( سروك ةجهل ىف ) :

 رالودنتلاب .. نتكبسأ/:*نرهلم :٠ ماك
 .: ةيعنص ةلمع .٠ ىنيلرتسالاب
 ١ نويلم ةعيراب لع :

 . ةلعتفم ةعقاف ةكحض كحضت ىميم

 .( امهنع داعتبالاب مهتو
 اي. هاتليؤ اه": هاترشنج ايأ ( أي ىف ٠)

 ..هاديك
 نايكيو امهتدئام ىلإ نانثالا سلجي .)
 ةدئاملا ىلع ناطبخيو .لاع توصب

 .ءاوهلا ىف امهلجرأب ناسفريو امهيديأب
 .( نوكي امدنع لافطألا لعفي امك

 ..صقرت ىهو امهنع ىمين دعتبت
 .ةقرفلا فزعتو .ةأجف ىقيسوملا ريغتت.

 ..سوارتشل ريبكلا سلافلا نحل
 رقني :لابطلا داؤف نكلو : ىميم ددرتت

 ىميم فاختف :ةبوق ةرقن هعابط ىلع
 ..0سلاف» صقرتو

 .ةدئاملا نم صقرت ىهو ىميم برتفت
 ابايل نودتري نيدلا ةلالثلا اهيلع سلجي ىتلا
 ..ءادوس ةيحان نمو ءاضيب ةيخان نما

 ىميم نرهجاوي ةثالثلا"لاجرلا فقي
 مل ءادوسلا هوجولاو 'ءاضيببلا تاييلاب
 ءادوسلا بايثلاب اهنوهجاويو نوريدتسي
 ..ءاضيبلا هوجولاو
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 نم تاليكشت نيوكت ىف نوذخأي مث
 هوسأو .. دوسأ ىلع ضِييأ ... مهسفنأ:

 .. ضيبأ دحاوو دوس نينثا .. ضيبأ ىلع
 .. اذكهو .. دوسأ دحاوو ضيب نينثاو

 : دحاو سفن ىف نودشبي ةثالثلا
 اعلا اجا .. لئراظوينايبل ادعي

 نيميلا انحا .. رانلاو هيملا انخا ,. فيصلاو

 +« راشبلاو
 : ةرمآ ةيركسع ةجهل ىف ةلالثلا دحأ

 .. ضيبألا نوللا ىف ةثالثلا ريدتسيف

 : صخشلا سفن حيصي مث
 يباب
 .. دوسألا نوللا ىف ةثالثلا ريدتسيف

 : حمصي دوعيو

 تقال ©

 .. ضييألا توللا ف نوريدتسيف
 : حيصيو
 .راتسيإ
 .. دوسألا نوللا ىف نوريدتسيو
 ., تارم سمخ ةرادنسالاو ءادنلا رركتي )

 .. ( صقرت لازت الو كحضت ىميمو
 ( دحاو توص ىف نودشنيو نوقفصي) .:
 نسب علطنب انحاو ... لزتتو علطتب انا
 امو .. نيياجلا عم جين , نسي ,٠ سبا
 ادبأ .. شحورن ام .. نيحيارلا عم شحوزت
 .. قوسفل نيعلاط امياذ ..:شحورت ام

 الو ةولح ةملكلا 0

 ال نككل ةوطع ةؤطخملاو :. "نعم شاهلا
 انحا .. نامألا انخا +. نخأت الو. مدقت
 لك .. بسكملا انحا .. ماويشلا
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 هجتتو ةعقاف ةكحض كحضت ىميم )

 .. جربسملا طسو ىلإ
 براقتو مهتدئام ىلإ نوسلجي ةثالثلا

 ىلع نوقفتي مهنأك نوسماهتيو مهسوءر
 .. ةطخا

 نحل فزع ىف ةأجف ىقيسوملا أدبت
 .. صقار ىقرش

 .. ( صقرت ىميع
66 

 زيجاوع لاجر ةثالف حرسملا ىلإ لعدي )
 نم ءادوس الدب تودتري ( نيعبسلا قوف )ا
 لكو ٠ ةيلاع ةيشده تاقايو + ميدقلا .زارطلا

 ىلع نولمحيو ةليوط ةحبسم هدي ىف مهنم
 . ( 0 تيم ةيشخ  اشعن مهفانكأ
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 ةثالثلا

 نوسرجلا
 (1) زوجعلا

 (5) زوجعلا

 تاالالاج

 ترص ىف شعنلا نولمحي نيذلا ) :
 (دحاو
 .: مكيلع ومالسلا
 , ةيلاخلا ةدئاملا ىلإ نوهجي )

 نوسلجيو , ضرألا ىلع شعنلا نوعضيو
 .. ءاهلب تاماستبا مهاقش ىلعو

 نم ةينيص لمحي نوسرجلا لخدي
 وهو , ةبهلم سوك اهيلعو بهذلا
 : حيمي

 . برعلا خيشل بهم مقط دخاوا
 خويش مامأ ةينيصلا نوسرجلا عضي

 : ةلالثلا زيجاوعلا ىلإ هجتي مث. برعلا
 . ىلو نمر اي ةمدخلا ىف :

 ةقاتشم بنغلا ثنب نم ةعرتم اسأك ىنطعأ >
 ... قاتشم ىلإ ىعست
 يه تناك ىتلاب ىنوادو ءابهصلا نم ىنطعأ :

 ..رلقلا



 ,(5) زوجعلا

 نويسرجلا

 زوجعلا )١(2

 ةضهنلا رصع ىف ساون بأ لاق امك وأ
 مكاجلاوتيهادلا.ركفملا مايأ ءدجملاو

 توراه انديس ميظعلا_نشفرغملاو. لداعلا
 ..ودب ىتطعأ ديشرلا
 .. انمهفر#

 نمأر هنم لطيو شيعلا ءاطغ حتفي .)
 .( نوسرجلا ىلإ تفتليو تيملا
 11 كلضف نم ادوصلاب :

 .. شعنلا هسفن ىلع قلغيو تيملا دوعيو را
 ... ةيقرش ةصقر صقرت لازت ال ىميم
 لك نم ليلهتلاو باجعإلا تاملك

 ( ةيحان
 ةفيلخلا ةصقار ةديز آو .. ىدعوأاي :

 .. نومأملا
 ىلإ رظنيو شعنلا ءاطغ حتفي تيملا
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 لابطلا داق

 داؤق

 اال

 رهو ىميم نه برتقي لابطلا داؤف:)
 .( اهلذأ ىف سمهيو هنلبط ىلع رقي
 ىدعقا ىحورو ةصقرلا ىصلخ ( اسماه ) :٠
 4 ةفاقجلا عم
 ؟'ةعامج هنأ .:

 .. مهريغ ىف وه .؛”نييفدملا'ةعامجلا
 برتقي ) .. ليام لآم'.. "بهذ "بهذا
 تيم ىلع مهاعم تقفتا انأ ( اسماه اهنم

 .. نيتيم ًاونأك حرابما

 :٠ حار جرابما ..
 ينال ا
 شا ال

 :. ) انأ ( اهسافنأ رفزت ىهو ةعاتلم
 .. تبعت ... تفهز .. صالخ

 نم بعدي دح .. ٍبحدلا_ن م قهزي دح" ع
 . سولفلا



 نيم

0 

 لمعي نكبم شم بهدلا ( ةرارم ىف ) :
 ,ىنم لمعت كيودي :شولفلا .: ةناسنإ: نم

 اهيب ىرتشاو .. بلكلل .قوط هنم لمعأ
 .. ىضاف ثيب .. ثيب هنم لمعأ بوط
 + ّلقع شهيف ام تيب .. ةييرزلا ىز .. .دراب.

 .. بحي بلف شهينام ,.. ركفيب

 تسم اي هيإ هزياع ىتنا ( ةدح ىف اعطاقم ) :
 2 لأ

 داؤف اب فرعت .. بلق هزياع .. لقع هر
 ىلا انا ت

 دلل تجتحا شعنك ام .. سولفلا تب

 مهدنع شم اييقيرقأ ىف ىللا مه .. ىثات
 هج .. لقع شمهدنع أم امثإ  بهد مجانم
 .: بهدلا دخأ ىللا وهو لَمَع هدتع ىللا

 ؛ هارو اورسجي ايقيزقأ عوصب اوقيو

50 
 ناشلع جايركلاو لذلا ةتمياولمحتناو

 .. ىلز .. مهعاتب نمر بهد ةيوش مهيذي
 ةايحلا هز
 ول .. بهد كل بيجأ ناشلع سانلل ىنعيبت.
 نم بهدلا كل تبج تنك لقع ىدنع ناك

 . ىتنعبت ام ريغ

 نيم فراعانأ ( ةوسف ىف اهيلإ رظنيوهو ) :
 مزال امنإ :؟ هد مالكلأ كسار ىف طخ ىللا
 .. ارش عيب اهلك ايدل نأ فرعنا
 .٠ شعبتت ام تاجاح عيياب :٠ هيا عيبب ناو. +

 ام تاجاح .. ىدحول انأ ىتغاتب تامتاح

 .. هراكفأ عيبي ناسنالا : ناسنالا شاهعيب
 .. اهعيبا راكفأ شيدنع ام اناو... .هلغش عيب
 .. لغش ىدنع .. ال... لغش شيدنعإامو

 شدح ام امنإ .. ىنغابو صقراي ...ةناخفإ
 ىللاو .. ىنم ىنغلاو صترلا ىرتشيب
 ةيافك شعفدي ام هيرتشيب

 نشير نضل لا
 عل مسلالو
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 .. ( لسوت ىف هيلإ رظنت ) .. اهلكأ نمتي
 .- ىلقع ملك .. ركفأ ىازا ئتملع ..داؤف

 اوملكتب مكلك .. ىلقع ملكي دح هيقال شم
 ىتانلاو .. ىدودخ ملكي دخاو .. ىمسج
 .. ىلجر ملكي تلانلاو .. ىردص ملكيب
 جاتحم شدح ام .. ىلقع ملكيي شدح ام

 ىلقعل
 ىنيد ىعلطت ةليل لك ىتتأوه ( طخس ىف ) :

 .؟ تسم اي هيإ ىف ىركفت ,؟ ىد ةسولهلاب

 ام .؟ هيل ىركفتو .. وهأ كمادق لغشلا ام
 ... وهأ كل ركفاب انا

 تنا .. شركفتب ام تنا ( بضغ الب ) :

 لك .. اهعيبتب كمادق ةجاح لك :. عيبتب
 تعبو .. ىتعب .. اهتعب كلاهدا انبر ةجاخ
 ىللا عيبتبو .. تاف ىللا تعبو .. كلسفن
 هزياعانأ امنإ .. ريكفن ريغ نم عبيتب .. ىاجا
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 عيبأ ... ىنضت شعبا ام عيبا ام موه .. ركفا.
 .٠ ىلغش .. ىراكفأ:ةد/ىتماعلطياقللا

 ىه ام. .. ىتقولد هيبإ ىعيبتب ىتنا لامأ .:
 ... كلغشو كراكفأ

 'عيبي ام حالفلا ىز ..,ىلامتسار عيياي. شال:
 ىللا ةدملا عبي ام لئاغلا ىزا... ةضرأ

 انأ .. ريبك ىلامساز اناو.:: اهيب لغتشيي
 لمجأ ., ىوق ةليمج .. ةليمجانأ.. هقراع
 هعيباب .. ىلامج عييابوب:. اهندلا ىف ةدحاو
 لك دحخاب .. لغتشاو ركفاراه لدي, ..:سانللا

 .. لبجار ريرس ىف. هيطخاو ىتليح ىلا
 حبصيو .. ىئبذعيو ٠ ىلاذيو .. ىتصمي

 ىقيياح شم ةركبو .. نمتلا ىثيمري حبضلا
 ىمسج .. ضلخااح ... ةجاح ىدنع

 يتولعجياح صلخياح نلامج .. ضلخياح
 شم“ .. لت ىقباوأ.. بصقلا دع. ىز



 داؤفا

 : ىناذق
 . فوخ ىف ءاوزلا ىلإ عجارتت

 شم .. ةفياخانأ ( اهسفن ثداحت ةفئاخ ) :

 نيكمم شم فاخيب ىلا :. فاخخا مالا
 نم برها مزال .. جنس فوشتلا ::ركفي
 . ركفا فرعا ناشلع نجسلا

 مصعم ىلع ضبقيو هدي دمي داؤف )
 ىلإ اهجعم هءارو اهدشيو ةوسق ىف ىميم
 . نييهذملا نابرعلا ةدئام

 لابقتسال اذادعتسا نابرعلا فقي

 .. ىميف
 الب امهنم لك ) ناقالمعلا بهي ةأجف
 ( داؤفو ىميم وحن نامدقتيو ( سأر

 تاقالع

4 

6 
 رق"

 قي
)6 

 ذايب

5 

 ىجيت ىميم.. كدنع (.ةرمآ ةجهلا ىف ) . :
 . انتعاتي ىد .. اناعم دعقت'

 تاوههبلا سب ( فوخو ةجلجلا ىف) :
 ....ةليللا اهوبلط

 يالا ناجوي ام +
 .. [صاصرلا انحيإ :

 .. نيكاكسلا انجا :
 ... برتغلا انا ..:

 .: رمألا مز اذإ ةيزنذلا ةلبنقلاو . :
 ., ةيامحلا انحا ( دجاو توص.ىف.) :

 .. ىسفتب ىسفن ىمحأ ىسفن ( ةمهاس ) :
 نم شيعأ ىسفن .. ىديس ىنم ىوقالا ىللا

 .٠ ديس ريغ
 تاهيبجلاو نابهذملا نايبرعلا مدقتي

 , ( للخشت امهبايث ىف ةقلعملا ةيهذلا
 +. نمولفلا انحا ( دحاو توص ىف...



 زيجاوعلا

 ميم

 توثولملا ةثالثلا
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 هيثج لك .. قرعو مذ سولقلا ( ةمهانما) :
 مدا ىنب هيف وقاد

 ختقيو ٠ ةئالدلا زيجاوعلا مدنقتب
 هشعن نم موقيو ؛ شعنلا ءاطغ تيملا

 .. ( مهب قحلبو
 انا ( دخاو توص ىف تينملا عم ) :

 لطتقتس ىف انك ىللا انعا .- دلاغلا دجملا

 , ةيواغم انخلا .. لموخحف لوخدلا نيب اوللا
 « انووالق ناطلسلاو ديشرلا نوراهو
 .: ةيزؤطاربمإلا احا ؛ ئديعإلا زوفاكو

 انخا ..: ىفقملا نوَروَملا ”رعشلا:انحا
 .. ىبعذلا رصعلا انحا : ةؤلحلا حيشاوتلا
 ... نيلضاف ىللا ادحا

 ىثمي مزال .. ىشمي ئللا"(ةلفهاش) +

 .. ارول ىشمي ناكتنم نئنم':.'مادقلا

 ىف ىللا انحا ( نومدقتي دوسأو ضضيبأ )

 دع

 ام. ةصرف لك ىللا:اتجا...:انيقالت.ةتح لك

 عم ىللا اخا .. ابيحت#نم لشتوفت:

 .. عيمجلا لقع انلكأ ىللا.انحا ..:نيياجلا

 لود نيموبلا نيشو (.ةرخاسو ةمهاس ) :

 .. شوشو عشتبزا مزال ,: ةسيافك شم
 .: ادحاو نو الإ نشيل, ام اناو .. ةنسمبع

 عفترتو .. عيمجلا نيب ةقانخ موقت )
 .. بخاص جرسهو ... .تاوصألا

 عقترتو .. ةطلتخم اناحلأ فزعت يقيسوملا
 ( تاوصأ
 ...,ةوقلا انخا

 ...٠ ضولفلا انخا.:

 .. دجملا ادحا:

 .٠ نينابسكلا انحا :

 . ( ةكرعملا طسو ىميم ىفتخت )
 .٠ ( الورهم لخدي نوسرجلا )



 كن -45-

 .. تبره ىميم ( احئاص ) : ٠ دوسرجلا
 . ( ةدحاو ةرم تاوصألا تكست )

 يناثلا دهشملا 5 نسيب ةففاخ تاوصأ ددرستو )ا
 1( عيمجلا

 نيت ةرجش اهفرط ىف .. ةلحاق ءارحص ؛ . تلبزه ميغ
 ( جرسملا طسو )ءارخصلا ظسو ىفو ىكوش .. تبره

 .. ةمخضلا بتكلاب ةءزلمم ةريبك ةبتكم :: تير

 زارطلا نم نوفامارج هيلع بتككم اهمامأو . ( جرسملا ةمدقم ىلإ مدغتي داؤف )

 + ( ريغص ميدقلا .. نيف تحار ىه فزاع انأ ( ظيف ىف ) ؛ هازل
 فني ةبتكملا ىلإ دنسم ريغص ىبشتن ملس زا ٠ لاع توصب مث ) .."ذائسألا دنع تخارا
 ةسماخلا ىف لججر .. دهاجم ذاتسألا هيلع .::اذاعسألا ثيب برخلاهللاو ( طخاس

 .. رسيصفو .. ادج فين .. نيثالثلاو

 تاراظن هيبع ىلع عضي .. هجولا صرصمم راسو
 نم دشي نأ لراحي دهاجم ذاتسألا ., ةكيمس

 مجحلا ريك اليقث ابنك« ةبتكملا بتك نيي
 قرف نم عقي داكيو , هلقل تحت حنرتيو .: ادج
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 باتكلا لمح ىف حجني مث .. ملسلا
 عوني هتكلو . . ملسلا ىل نم هي لوزنلاو
 .. هب حئرتي دوعيو .. باتكلا لقث تحت
 لقل تحت حنرتي وهو حرسملاب فوطيو
 ىلإ .. ةوطخ لك ىف عقي داكيو باتكلا
 قوف بائكلا عضي نأ ىف اريخأ حجني نأ

 تيريو .. ةحاز ىف ذهعيو :: بتكملا
 ( هديب باتكلا ىلع

 ا كل وسل ١ دهاجم
 .٠) دعاجم كذيمط نهتيستإل م سركراك
 روتسأ» سيادي

 ع معبر سرا ١
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 فقيو 0
 نع بهذيل هردص يف

 ( ةأجافملا هل تمدد

 فطخيو هدي ذاتسألا دميز
 هيفخيو بتكملا ىلع نم لوفلا شتيودناس
 (هرهظ ءارؤ

 ىتأاذام ( بتكملا ءارو نم جرخيوهو : 

 اطار



 هاجم

 دهاجم

 دهاجم

 م

 .؟ هيإ (راكسشا'ىقالا

 ملكت تاشلع تيج .:كل تبجأ: /:تبره":

 .. ىلقع ملكتب ىللا اديختولا تنثا .. ىلفع
 .."ىلسل ريثكي قلك

 , ةدحاو ةقيقد
 بلقيو ؛ باتكلا ىلع ينحني )

 ضعب أرقي وهو مدستي مث هتاحفص
 ( حيصيو . هسأر عفري مث . روطسلا

 هذه لثم ىف برهلا . أطخ ( احئاص ) :

 .. ةييلس .. فارحنا .. ةلاحلا

 جرد ىف لوفلا شييودناس ىفخيو )
 .. ( بتكملا

 نم برهي دحاولا نإ برهلا .. شتبرهامأنأ :
 .. ىسفت نم شينيره.ام اناوإ:.+ هسفل

 . ىسفت ىلع رودا ثيج انأ .. سكعلاب
 ىتتا ىللا عمتجملا ىفالإ شاهيقلت ام كسفن :
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 .. عمتجملا ةليصح ىه سانلا ... هيف هشياع

 هيف هيقال شم هيف هشياع انا ىللا عمتجملا :
 هرب نم نسسيياج هيف: ىللا لك... ىبفنا
 سساج دج شعمهيف ام .. هرب نيشياعو
 سفن انآ ىللا ىف هسفن دح الو ... ىماسجإب

 الو.« هقحخأ هزياعانا ىللا ىنيديي دحالو هيف
 .. هيدا هزياعب انا ىلا دعنا

 . ةيئالعتسالا ةينآلا ىه هذه. :

 ىقبا ىناهازياعانا ىلا... هيإ ىقبت شفرعام_:
 شا ىسفن كلم .. هرج

 ةيطارقتوأ ةنايخ ىه ةيدرفلا ةيرحلا.. :
 .. ةيمزيداسس ةيلامسأر ةيليفاكيم

 .. ىدحول ريرم ىل ىنقي نا ةيرجلا' :
 ةيابرلا رعاش عمساب تتك ناهز .. ىدحولا

 رسيرس ىلتعا ديشرلا نوراه نابلوقي
 لك .. كلملا ريرس هزياعانا وهأ .. كلملا



 ها ع

 ريرس هددع ىقيب:مزالا ايقنلا ف دخاو

 رسيرس الو بهد رهرس شم .. كلملا
 هنا مهملا .. ديرج الو بش الو : ديدح

 بوهي شدح ام .. هغانب :. .هزيرس ئقني
 ىل ىقيي ىسفن .. ىسقت..: هرمأب!الأ هينجا

 هدرأ .. هدوأو .. ئدنجؤل هيف, مانا ريزس
 .. اهحسماو , اهسنكأ . ةقدتخم ةريغضا

 .. سانلا ىلع اهكايش نم ياو :..اهقوزاو
 ... مهل كحضاو .: متهبحار :.. مهلك
 ريرس ىل ناك ام ىرمع انأ .. مهاعم ىتغاو
 دج ىريرس ىف اسياد" ناك .:.ىدخول

 الو ىزسيلجنا الو «ةوتسكرتأ ...ةتيزغا
 .. ىموسكهالو ىتاكيرمأ الو ؛ ىواسنرف
 .. ىدحول .. هحاترف ىريرس ىف مانا ىسفن
 اهانعم ةيرحلا نا ىل يهتم انأ فرعت
 ىقبأ ىدحول ىقبا اه موي. 14.هدنحولا

 دهاجم ذانسأ

 ذاتسألا

 كوح

 .. هرج
 روذب ىلع قلغتسم كنطاي نإ .. .هلهاخج ىتنا :
 نإ .. ةيئالعتسالا ةينآلا مساي ةنقحم ةيعجرا

 ةيكيمانيدلا ةقاطلا دلوي ىريهامجلا ماحتلالا

 اياوز ىف ىكينكتلا شاعتتالل ةضزاللا
 مدنقتلا تايضتقم نم. مهلتسملا ططخملا

 .. خيراتلا ةريسم لعخاد ئقيطلا
 ؟ هيإ لوقتب .. همهاف شه +

 كلا ضورفم شم .. ئمهفتاح ام كرمع :

 .. مهي ىللا وه نب رداكلا ... ىمهفت
 ... مهفا هزياع انأ... اناو .. رداكلا :

 ربيغ ةغلب كملكا مزال ىمهفت .ناشلع .:
 .. ملعلاب الإ ملكنا شردقا ام اناو .. ةيملع

 .. ىدأ ىلع ىتملك ... ىرطاخن/ناشلعإ .:

 ىه شم ةيرحلا .. ةطاسبب ( ددرت ىف )
 ىه ةيرحلا .. ةمهاف ىتنا ام ىز .ةدحولا



 تاقاع

 مهلك سانلا ةيزح . عومجملا ةيرح
 نأل:: ةيرح نودكت نكمم شم هدحاولا

 لوقت ةزياع ىتلا مهاقاناؤ +7 ةيذرف ةدعآولا
 انهيلغ ىملكتتب ىتتا للا هدخاؤلا :. هبإ:
 .. ىماسيسلا مسلعلا ىف اسهومسيإ
 ةذمجتم هميدق لوقع هيف :::لالقتنسالا
 وه لالقت ءالا نإ هزكاف' هل هرمخأتما

 هذ هلك .. ىئاذلا ءاقتكالا وه . ةدحولا
 ةدحو اهمسا هجاح هيف شاقبم .. صالخ
 ةددخو سانلا لك .:'ةلك ملاعلا ىف هقيطلا
 .. ةدحاوا

 نا عومجملا :. سانلا :

 - ىتغاو -. منهل ضقراوأ
 ىف... ىبلق ىف مهلك سانلا ..
 هزاع -- قريرع فلعل عب
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 لود سانلا نم دحاو لك .. ىدنحول ريرس
 نم موقي .. هتدوأو .. هريرس هل ىقيي مزال
 ضعب ىلع اوملتيو هتدوأ نم جرخيو هريرس
 . ةعماج ىف .. ةزازو ىف... عيصم ىف
 .. هسفنب سساح دجاو لك ... اولغتشيو

 ةدحوب سساحو .. هتدحو هدنع داو لك

 .. هرق ةدحولا .. هولخ ةدحولا .. هريغ
 .. هيوق ىنأ هساح ىدحول انا ام لوط

 هذ بنجلا ىلع بلقتأ .. ىسفن ىف مكحنأ
 هدحولا .. هزياع انا امىز هذ بنجلاو

 ىف اناو ىيهي دقي شدح ام ...همارك
 انابأ .. هيدرف هدحولا لوشي ..ىتدخو.

 .. سب هسفن ىف ركفيب ىللا ىه هيدرفلا
 عشتمتي شردقي ام هسفن ىف ركفي ىللاو
 عامط ىقيي هسفن ىف ركفيي ىللا .. هتدحوب
 ناشلع سانلا ىلع جرخيو ىذؤم عشج

 (.. عطا



 ةاتسألا

 نيم

 ىللا امتإ .. هتيدرف ىضريو هيلع ىلوتسي

 سانلا عاسي هلق ىللا وه هتدحوب عتمتيب

 هلك عومجملاب سساح للا وه :. مهلك
 نمآ وهو ؛ ديحو ىقيي رددقي :. هسفن ليخاد
 .٠ نم. حاقرا .« دل / لا ةتئسو ارفخ
 شدح ام .. هجاحي هبلاطياح شد ام
 شخياح رضحم شيف ام .. هيلع ىدتعياح
 .. انأ رعت :. هيلع .زجحي'

 1 ةلهاجلا اهتبأ ( اعطاقم ) :

 ام دعب ىسفن انأ . ملَخَأ ئنييش".. كوجؤأ

 ٠ ىدحول هدوأو ء ىدحول ريرس ىلاقيي
 ةنكام مادق دعقاو « عنصم حورا جرخأ

 اهملكأ .. ىؤق ةزسيبك :! ريك

 فرعت .. ىتيدنو ىنم دخاتو .. ىنملكتو
 .. ىوق ريبك جيسف عننم تحر ةيون انأ
 مادق فقاو دحاو لك: ريك سان: تفشو'

 شيام. ال +

 تا

 لك « ىناتلا ملكيب د شفاك ام ..:ةنكام
 .. همادق ىلللا ةنكاملا ملكين ناك دحاو

 اهل كحضيي .. هلا ضيتيو .. اهل مي
 . هليدتو اهيديو .. هل كحضتسبو
 .فقأ ىتا ىنمتاب ناو اهموي نمو .. مهتدسجح
 .مالكلا .. اهملكاو :.نامك انأ هتكام مادق

 .. جسم مالك .. ديفم مالك تانيكاملا عم
 .. لصحتب هجاح هيفا املا ام لوط:

 شيف امو ريتك ملكتتب سانلا .. سانلا امنإ
 ٠ لصحتب ةجاح

 كنإ ,. كسفن نيضقانت تنأ ( ضاعتماب :١)
 نييلاطت مث ٠ ةددحولا ىه ةيرحلا نإ نيلوقتا
 نوكن فيك .. ىريهامجلا ماجتلآلاب
 ,. اه .. اه .. اهي. ماجتلاو اقدحوا

 ىنإ ىه ةدحولا ..
 .. ءانغتنسالا ةزق ىه ةذخوؤلا ةرق + ىنغتسأ



 ةاتشألا
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 .. تلقتشا اإ الإ ىدغتما نكمم شموا

 هيف ناك اذإ الإ ىلسغتشا نكمم شموأ
 ناشلع مهلك ىانلل تانيكام .. تاتيكام
 . .:اولغتشيا

 نيم عاج ىقيي هد:نكملاو ( ارخخاس ) :
 كلمي نم ( ةيباطخ ةجهل ىف ) .. ىقب
 :ةلآلا

 ٠ لامعلا كلميب دحشيفام... د الو:
 .. تانكملا كلمي,دخ. شيفام نامك

 انا لوقي ردقي دح ىف :. .سانلا ىز تادكملا
 راقي دح شيفام نامك ++ىانلا كلمابا
 .. هيل بجعتسم .. ةنكملا كلماب انأ لوقي
 شيع لكاتب سانلا .. ةلآلا ىز ىانلا .. هوبأ
 .. ايرهكو تيز لكاعب ةنيكاملاو « ةمحلو
 ... ةيدرولا ىف تاعاشأ عبس لختشعب نئانلا

 ىف تاسعاس عسبس لضتشخب ةثكاملاو
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 .اهتويي. ىف مانت جاوزيج مانلا.::ةيدرولا
 2 .عصتإلا ف مدين“ ن كتلاو
 ةييكرث هبكرتو دحاو بيج: نمت
 ديدح بيجتو «لطقنما عداطإ سلب

 ىللا ..روتوم علطي روتوم بيكرت هبكرت
 ةلآلا كلمتيب ئللاو ؛وناقلا وه سانلا كلمتي

 .. هتطرب نوناقلا ره
 هل لقغ.ال نكملا
 طح ناسنإلاو ..تانننإلا ىف لاقعلا ظحاانب
 .. لقع هل نكملا ىفني .: تاتكانلا ىف هلقتع
 ةنكمو «ةبولهللا ىز لغتشتب ةيكذ ةنكم هيفو
 خبشي ناسنإ هيف ..ققت ةعاس لك ةيبغ
 هيف نامك «هتافرصت ىف ىعجر ىقيو
 ءاهلغش ىف ةيعجر ىقيتو خيشتب تانيكم
 ليجلا نم ةنكام ىجيتو «تومتو نكرتو
 ..مدآ ىنبلا ىز مامت ..ديدجلا
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 ىلع ضرتب ىللا,ةيجراخلا فورظلا
 ناسنإ هيف نإ كانه ام لك - .هتافرصن ناسنإلا,

 موقت :هيلاوح ىللا فورظلا نم فعضأ ىقيي
 ةنكملا نآمك ..ةدارإ شودنع ام هيلع لوقن
 ..اهيب ةطيحملا فورظلا ىف اهتذارإب

 .ةفطاع شولام نكملا_ :, .دهاجم ذاتسألا

 .!ةفطاع (ةريح ىف) : ميم

 5 .تايتاجور شيفام
 ىبخي ناشلع هسقن.هيب ردخيب ناسنإلا
 0 .ةيسدجلا هتاجايتحا

 ..توخت شردقتام ..ملظت
 ىلع متكتو ىريرس ىف ىججيتب ةنيكام شيفام
 ..تانيكم انك اني اي ..ىيافنأ

 دهاجم ذاتسألا

 اهتيأ ىصقرا...ىصقرا. ..ضقرت اهنإ ..ةلآلا

 انآ ..فادهألا ىف ..ةئذابملا ىف قرقلا ':
 ..همهفتب نيابزلا ام ريقت كنمقر مهفابا
 امك انأ مزال ..مهفتا كنا ةيافك شه :

 ءمهفت اهزياع شدحام ةلآلا امنإ ,.مهفا
 ىللا مه اهباحصا سير لغتشت اهنيزياع
 اهيف مكحني تانيكام هلك ملاعلا ..اومهفي
 .ىللا لك دلب ..تانيكاملا باحصأ

 باحصأ هيف ىللا لك ذلب الو تاقيكام هِي
 ..تاديكام

 ريكفت ىلع لدت ةيعجر ةيئاروش هذه. .:



 دهاجم

 دهاجم

 دهاجم

 :و ىطقم ىللا عقربلا لوألا ىعلخا :

 .. قكابتيكرأ
 ام مالكب الإ ىلع شؤرتام .. هدك تناوهأ :

 . شومهفا

 نيلمكتست صقرلا ...ىصقرا ( ددوت ىف ) :
 مهقلا ىلإ اندؤقيو كتيصخش هب
 1 ىجرلدبألا

 ( صقرلل دعتسأل ةفقاو موقت ىميم )

 نرفلا ىف نيشيعن كنأ ىلع لدي عقربلا اذه
 .ملاعلا عم ىشيع .. ىررحت ,. رشع عباسلا
 ,٠ ىمدقتلا

 نم عقربلا عرنبو هدي دهاجم دمي )
 رخآ عقرب هتحت نم ودايف ٠ ىميم هجو قوف
 .. ( ىعيم هجو ىطغي رمحأ هنول

 .. كلامج ناب ىتقولد .. هدك وه:

 ىرسكفتو ء نسحأ ىفوشت ىنقولدو
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 ماعلا ىف هشياع ىتيقب ىتقولد'.. نسحأ
 هلك

 ريديو نوفمارجلا ىلإ دهاجم هجتي )
 . ( ةيببجأ ىقيسومل ةناوطسأ هقوف

 :. ضيم اي ئضقرلا :
 مل تازه ضعب ةصقازا زدهت ىميم )

 , ( صقرلا نع فقوتت
 ىلع صقرأ هرداق" شما .. هرداق شم :

 .. اهيب ةساح شم :: ىد ةكيزملا

 ىد .. ةبعجر اه .. ةطيبع اي .. ةيبغ ايا :

 .. فوكاسروك ىفيضون

 ام نككلو اهعمسأ ىقيسؤم ىد .. ولو:
 .. اهمهفأ ال ةغلب بانك اهنأك +: شيئزهت

 :٠ ةيملاع ةغل ىقيسوملا ..
 عزال .. ةمجرتل ةجانخم ئقيسوملا تحت ا:

 سحأ مزال اهمجرتت ام دعبو .. ىل اهمجرتت'



 دهاجم
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 اهنم علطأ نيدعبو .. اهيب لعقنإو ء اهب
 .« ىدم هغلاط هجاحا.. انأ ىتعاتب هجاح

 ول ىز .. اهيلع صقرا ردقا موقأ ىنع زبعتبوب
 هيلبلا .. شصقرا ام... ةيلاب ىضقرا ىل تلق.
 صقرلا ,. ىتغل شم .: ىعاتب شم سب ولح
 .. ةيناق سمان ةغل هيلابلا ىزر.. ىتغل ىدلبلا
 شيورد ديس ةكيزم ... ةكيزملا نامكو
 ةكيزمو .. ىنعانب .. ىنم ةعلاط .. ىتكيزم
 ةكيزمو هتكيزم ىقبت هد هيلع لوقتب. ىللا
 ...هلهأ

 تعضو اذإ .. هسفن عيطي ثيحب ناسنإ لك ::
 ىبيقياخ فوبكاسروك, ىف كسفن
 ىف كفن .تعضو اذإو.:.. فوكاسرؤكا

 ىعض .. شيورد ديس ىقيتاج شيورد ديس

 .. ىصقراو فوكاسروك ىف كسفنا
 ىميف .. ةديدج ةغل ملعتاب نوك) ام ىز صقراح..:

 5ك

 .( صقرلا ىف ىعيمأدبت )
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 امنيب ٠ هتلبط لمحي لابطلا داؤف»لخدي ز
 , ( صقرت لازتال ىميم
 .. ىتكاقلاح اهندلا رخآ تر ول .. كنبقل

 .. دلذعب هد. نيف ىتم ىجوزتو

 تاربقن ةلبطلا ىلع رقنلا ىف دازق أديب )
 ال ةيبنجألا ىقيسوملا ةنارطسأ امنيب  ةصقار
 زاهج ريدب اهبلاجب فقاو دهاجمو ةرئاد لازت

 نأ ديري هنأك كربمزلا هب المي ىدلا نرفمارجلا
 ةريلاح ىميمو .. ربكأ ةرق ثزفمارجلا ىطعي
 مل ؛ ةيبنجألا ىقيسوملا ىلع تازه ضعب زتهت

 مل .. دازف ةلبط تارقث ىلع تازه ضعب زتهنا
 سلع ةسلاج طققستاو ةدحاو ةرم فقرتت
 .. ( ضرألا

 دحلاو .. هرداق شم .. ةرداق شم ( ةغراص :٠)



 دهاجم

 داؤفا

 داؤن
 دهاجم

 داؤف

0 

 صقري ىناتلاو « ىمسج صقريا مكيف
 ىف ىمسجو شيعا نكمم شم .. ىلقع
 شم .. هيتات ةحح ىف ىلقعو ءاةلتخ

 .. مسجلا ىلع رطيسي ىللا وه لقعلا :
 وه ىللا لقعلا ىلع ضرقيي ىللا ره ميسجلا ::

 هي هزياع

 ىني مسجلا الو « ئلقع ىقي لقعلا ال
 .. هناريخ .. هتنايلغاانأ ....ىمسج

 ....ملابعت
 نع اديعب دهاجم نم برتقي داؤف )

 2 ىلع
 د شيع قا
 باسح ىلع شم سبا. عنام شيدانع اه..:

 .. ةيجولديألا

 ىأ ىنلبط ىلع رنأ ردقا انأ .. نمطا :

 تام

 .. ةيجولدبأ
 , نوفمارجلا ةربإ دهاجم عفري )

 لبيمي مث . ةيبنجألا ىقيسوملا تلكستوا

 « اليرط اسمه ناسماهتو دازف ىلع
 ناحفاصتي مث , امهيديأب تاراشإ هللختت

 ىميم رحت دهاجم هجتيو .. اقفتا امهنأك

 دميو ؛ ضرألا ىلع ةسلاج لازت:ال ىتلا

 ( ةفقاو مرقتل اهغارذ نم اهدشيو دي
 41 قميع اه. ىلاعت“ .:
 ,.نيف قلع:
 ىتنا ىللا لك كملعاح نا هذا ..: نسب ىلاعت_:

 .. كمنسج ىف كلقع.طحاخو .: هازياع

 .. اكللقع ىف كمسجو
 ٠١ نوبز نوكت ام ىز ملكي تناا +

 .. قيدص انأ .. ىميه اي:نوبزأ شم انأل:
 ..اىدخا



 دهاجم

 ككاح

 بتكملا جرد نم دهاجم جرخي )

 اهيطعي ةعطق هنم عطقيو لوفلا شتودناس
 ةمطقلا لكأ ىف وه أديو ؛ ىميملا
 . ( ىرخألا
 .٠ "كلميشاح كلوقا اب:

 امهو اعم ناريسيو هعم اهدشيو.
 فلخ ايفتخي نأ ىلإ شتودئاسلا نالكأي
 . ( ءارحصلا ىف ةماقملا ةريبكلا ةيتكملا.

 روهمجلا مامأ اديحو اسلاج داؤف )
 تامغن نم ةيبرق تارقن هتلبط ىلع رقنيو
 وهؤ :رقني رمتسيو .: ةسورعلا ةفز نحلا
 .. ةليوط ةدم حرسملا ىلع ديحو
 (..ةأجفو

 تكاج دنرم وهو دهاجم جرخي
 ةلحلا تكاجك ةريثك ةيبهذ طويخب ةبهذم
 ىف ءارزولا اهيدتري ناك ىتلا ةيمسرلا

 ع

 هذه ىدتري هنأ ظحاليو « ةقباسلا دوهعلا.

 لهلهملا ميدقلا نولطنبلا ىلع تكاجلا
 .ةمظع ىف ريسي وهو .. هيدتري ناك ىذلا
 , ( امهم الجر حبصأ هنأك ةماخفو

 ةيحت تاطبخ ةلبطلا ىلع طبخي داؤف )
 ىكلملا مالسلا تامغن همف نم قلظيو
 .( كخضي مل ميدقلا

 ..؟ هيإ ىلع كحضتب ( ةمظع ىف ) :
 ميم ريرس لصو شدح اه, كيب ناحرف :٠
 .. يهدم ةنكاج نسال ماقراالإ
 ؟ هيإ كدصق :
 .٠ دصق ىل ناك ام ىرمع,::بدضق نشَيلام“ :
 شتنك ام دصق ىل ناك ول... نشبؤ ابط انأ
 نسب الخ الو. . ىميملل بقت دح.تيليع
 .. ىريغ ةيهذم ةتكاج

 ديو بتكملا ىلع سلجي دهاجم )



 دهاجما

 دهاجم

 دهاجم

 .داؤفا

 .. هدك ىلع شانقفتا ام انحا 2: كلاضق نم .:

 .. اهصقرا
 شاهصقرا امو هيل اهضقراب فرعا مزال ن نب: :

 ننهي
 زولع ىللا مهقت ناشلع... كل لوقا ىقياح. :

 .. ةريبك تايلوسم ..:تايلودسم ىد 4

 -.: نموا ة غش قدير:

 بس

 هنم برتقيو ٠ قاروألا نضعب .بيلقت ىف
 .( قاروألا ىف ظني نأ لواحي دازق.

 لك .. ىقاروأ ىف ضبت كقخ: نم, شم
 كل لوقا امل ىميم صقرت كنا:كقح

 ىف شم تناو رداكلا ىف ىقين مزال همهفنا
 1 رداكلا

 ( دعتيو هيفتك داؤف زهي ١)

 سانلا ىنبت .. ديدج نم ىنبن ىدنبن مزالا
 مهقلختا

- 

 .اوبعتت شالب ناك ام .. هيإ ىتلغش انا لامأ

 مكدنع ماد ام ىدنع ةياغل اوجيتو مكسفن

 نارا
 ال ىف هيفنك زهي وهو داؤف تكسي )

 قاروألا ةءارق ىف دهاجم كمهنيو ةالابم
 .( همامأ

 ريسي لصج حرسملا ىلإ لخدي )

 ىبرروأ ىز ىف لجر هدوقيو تالجع ىلع
 ةمخض ةعومجمب لمحم لمجلاو : ميدق
 ةفيدح تادلجم ىف ىهو بتكلا نم

 . ( ةقيلأ
 هسل ثنك انأ .. مكتقو ىف ميج ( احرف ) :

 .. مكل تعباح
 لكي كل اننجو ديعسلا ريخلاب انعمس :

 .. ديدجلا ملاعلا رارسأو ريراقتلاو تايرظنلا

 .. ىتوقحلا :

 عيب عيصلالو
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 كتتوعس

 بتكلا لازنإ ىف عيمجلا كرتشي)
 ضرألا ىلع قصيي داؤقو ..: تادلجملاو

 ىلع جاجتحا تاطبخ طبخيو فرق ىف

 ةبتكملا فلخ نم ىميم جرختو «ةلبطلا
 . ( ةلبطلا توصل تباجتسا اهنأك ةريبكلا
-052 
 .. ملعلا .. ةيرظنلا . ةيججولذيألا ىد ”:
 هناعبش انأو .. مالكا ود'::تسك ىذا :

 .هسل ىللاو بتكنا ىللأ مالكلا لك :: مالك
 ىف انحا .. هتظفحو .., هتعمتم بتكتياخ

 ىف كاعم دمقا شردقاامو :: دهاجم اي ءارحص

 4 تك ارقنؤ ارحص
 ىتنبت ناشلع .. كلئقع ىف ءارحصلا

 كلقع ىتبت مزال ىقيي اهيعرزتو ءارحصلا

 . ةيجولديألاب هيعرزتو

 ىنإ ىنرتسي ىللا .. شينرتستام ةيجولدألا :

 : قيروألا
 ىبرعلا

 : ئيرؤألا

 ا

 . دحل شجاتحا ام

 ال ربخآ لمج حرسملا ىلإ لدي
 كز ىف لجر هدوقيو تالجع ىلع ريسي.
 ةعومجمب لمحم لمج وهو ؛ ميدق ىبرع

 , ( ةميدق بتك اهنأ ودي بتكلا نم

 هرب مكزياع شدح اهب. مكياج ىللا هيل +:
 7: مكي انرفك صالخ

 .. اهيلع اولد ىللا نم ىميم ذقنن نياج :
 ةناعبش انأ ...بتكب .. هيإب ىنوذغت

 ... تيب هزياع .. ىنبا ةزياع انأ .. بتك

 .. ليقتسملابانخا,.. مدقتلا انجاب
 خيراتلا انحا .. ةعيبطلا انحبا . لضألا انحا :

 باسحصأو .. ضرألا باسحصأ انحا

 .. نيميلا لهأ انحا .. تلا

 .. راسيلا ادحا .. نمزلا عم هيلع تخار نيميلا

 ... ءانبلا ىنعي .. مدلقتلا تعي .. رسيلا نم



 ةىيوروألا لامجلا
 2. ة(ؤعلا لامجلا

 دماجم
 او نييوروألا
 صقر د اوف:

 ةسلبطلا 0(

 يف

 نيمي هفراعالو .
 ىقيي هزياع .. شيعا هزياغ انأ 5: ناسي نما

 سنا
 .. همجز نيميلاو .. ٍروزم ةفلاختم_راشيلا :
 .تغنجر ىتا هساحإاننأ:., نع اودعبل| :

 مهدعبا دهاجم .. تاق. رضعألا هيزابكلا

 .٠ نع
 .. ىميم ىلع متينج مننا ( ىبرعللا
 .. ىميم اولكات نيزياع مشناو

 ةكرعم موقت )

 او« دارت ىف ىميه صقرتوإ

 جيم

2 

 . ةيجولديألا راما

 نم .. سانلا مهراتخي ىللا .. دحاو ت
 2 سانلا ملكت انقحأ
 .. سانلا وه رداكلاو .. رداكلا وه دجاولا :

 ش2 ملكتت ىللا سي انحا
 ىللا ىع ةلبطلا ( ةيلبطلا ئلع رشني,)..:
 ...لبطتي انه اترمع لوط ... ملكتي



 ىنزوألا

 ىبرعلا

 دقاجم

 كك

 نم فينع صاصر توص قلطتي ةأجف )
 « تارئاط زيزأ تاوضو : ةبكملا فلخ

 ( لبانقو تابابد توصو

 جرسخيو هلمج ربجه)..: برح ىذا
 (الورهت ٠

 رجي ) ::'تماق ايئاللا نوكت ام ىززأ ىذ

 . ( ابراه جرخيو هلمج

 ىز .. صاصر هد .. ببهمو دوسا ربخااي :

 جرخي ) رعسب اعبر .٠ ةبئرح نوكت ام
 . ( بتكملا تحت ءئخيوا

 لوألا ىنعتشا .. رتشي انبر لوقتب ىتقولد" +
 نيف حورا اناو ..:انبز لو انك ام
 ةلبطلا ىلع داؤف رقني ) .٠ ىميم .. ىميم
 نكمم ىرت اي ( ةقحالتم ةييصع تارقنا

 اي . صاصرلا ثوص اهيسني ةلبطلا توص'

 ىرت اه .. برحلا اهيستت ةلبطلا نككمم ىرث

 دد

 دعب ىكاعم لغتشاح و .. .ىميتم ايهيإ كنا
 *. ىميم اي ئازاو هدك

 .. اهتيشم ىف ردعتت ىهو ىميم لخدت ز
 تعزن دقو ..اهنم فزنت ءامدلاو ..ةحيرج

 رمسألا اههجو رهظو اههجو نع عقربلا
 نم عارذ تفحخا دق .. ءامدلاب ىطغم

 ٠ ( تعطق اهنأك اهيعارذ
 .٠ يمسج لك ىف ضاصزلا .. ىنوبرض :

 و ىنمي ةدح وبيع

 .. ىكي داكي وهو عجارتي داؤف
 « بتكملا تحت نم دهاجم جرخيو

 ٠ ( كابترا ىف ىميم ىلإ مدقتيو
 نإ .. ايلإ دوعيسم ءيوش لك ... لحلا دججتسا.:

 ةيلودلا ةمظنملا ىف ةينوكلا رارسألا باتك
 ددبلا نم نيسمخلاو عساتلا صنلا ىف لوقي

 ىوقلا دي ىف لحلا نإ . ننيتئامو.فلأ



 دهاجما

 داؤفا
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 ىملاعلا عمتجملا اهلكشب ىتلا ةيعامجلا
  ةيناريوتشلا ةيئالعتنالاب ريسسملا
 ( اياتك الماح دوعيو بتكملا ىلإ بهذي )
 .1 كسقنب ىرقا 4#. ونا قمخ

 .ةميلسلا اهديي باتكلاب كسمت ىميع )
 ىلع عقيف دهاجم سأر قوف هب لاهنتو
 ( تام هنأك ضرألا

 ... مالك هزياع شم .. باتك هزياع شمانأ :

 حار ىللا ىعارد هزياع
 .. توماب انأ .. شيعا هزيلعا.: هؤفزت للا

 .( ةلبطلا ىلع رقنيو داؤف اهنم برعقي )
 صقرلا رمع لوط .: ىسيم اي ىصقرا :

 ىكوبرض مه ىفرعت .. كحورج ىواديي
 تنك ول .. مهل شيتصقز ام ناشلع ؟ هيلا

 صقرلا .. كنم اوبرق شوناكام ىتصقر
 + مهخم شينلكأ ام ىتتاو : خنملا لكأ ىنعي

 ...:ىكولكأف

 ةلبطلا فطختو اهدي دمت ىميم )

 .. اهلك مطحتف ضرألا ىلع اهب فذقتو
 . ( هنلبط بناجي دازف عقيو
 ىللا ره صقرلا .. ىيتعيض ىللا ىه ةلبطلا :
 هيف ىمدحأ تيب .. ىتيب ىنبأ ىنإ نع ىنلغشب
 ,.. هيف ىنيرضي شدخ امو.

 لك .. لابط انأ ( ةلبطلا ماطح بناجب )
 ىنإ هفرعا ىللاو .هناشلع شياع انآ ىللا

 ... تومأ ...ةليط' ريغ نم .. لبطأ

 هيلع ايدغم ضرألا ىلع عقي داؤف )
 ( تام هنأك

 اهب دتشا دقو اهتيشم ىف حنرتت ىميم )

 ىلع سلجت مث « اهيطغت ءامدلاو كاهنإلا
 ( ضرألا
 نس هر. رقاق كورلا 3



 جمانربلا مدقم

 ىب ىرسجي ادح هزياع
 ىز هبرضا صاصر هزسياع“:.:منهارو

 عجرأ هزياع .. هيب كبرتطتا قلل صاّضّرلا

 ىنيلخياح ىللا نبيه: شيعأ ::.شيعا
 نايا

 جمانربلا مدقم روهمجلا مامأ جرخي )
 هبايلو , زاكع ىلع ادنتسم ريسي وهو

 هسأرو , حرج هسهجو ىفو :ةقزمم
 , (دمصم'

 ىميمل لصح ىلا لإ نيفراع انلك اميل" :
 .. اهاعم اوتاك ئللا لكلا/:"انلك ان صخلا
 شوتنك ام متنا سب .7 ءازختضلا ىف كانه
 ال دا وبل وداي اجمال
 افمادق هسل.. شيتضلتخ اماهشلا ةنياوزلا

 ..11 445 ةنس ىفايقولدانخاو .. ريتك
 ققانحا :. قس ..180 5 ةئثنا .. فسآ

 اله

 عجرتاح .. ةيرجع +: اة
 ىقانحا مهم شم .. عغنيزاتلا ىف طبخت ىئاث
 نوكن نكمي .. ماك زهش ئفالو: ماكة نسل

 الو لوليأ الو ريشمأ رهشالو مزحم رهش ف
 ,. تقولد اننلاح مهلا .؟مهمنكم .! راني

 .ىدتبن ىرت اه .. ةيحرسملل ةياهن ىفال مزال

 دنخا الاو .. ىميم برض ىللأ برص

 ىرت ايو .: رضخألا هيرابكلا عجرنو ىميم

 صقرت ردقتح هيرايكلل ىميم تعجر ول

 اهل فوشن مزال الاو .. ةتح ةصقان ىهو
 .. لحاو عاردب ةصقر .. ةديدج ةصقر

 .. ركفن مزال .. ةحورجم ةصاقرلاو ةصقر
 .. ىداتييح ىثانلا لصفلاو .. ركفن انلك

 ,ىثاتلا لصفلا امل نإ مكل لوقا بحا سب



 دحالالاب

 .. جرضي دعقياح مكيف شدح:ام ىدتيي

 اوعلطتاح مكلك .. اناعم اولغتشتح مكلك

 .. حجت ةيخارسملا الشلع::: حزتسملا ىلع
 .. بل اوزقرق .. ىتداسو ىناديس

 ىتاتلا لصفلا ام ةياغل .. هنالوكيش اولكو
 يا يدعي

 .(راوتألا أفلت )

 ءارمحلا ةجاردلا



 لوألا دهشملا

 نيج رفتملا روهمج عمجت ىنلا حرملا ةلاصا)
 روكيد رهو .. لوألا دهشملا روكيد اهلمشي
 نفلا نبيب اهنايب ىف عمجت ةمكحم ةعاق

 ناقبسو نيطلا نم نارددج ىأ ب , ىفيرلا

 نفلاو « ميدقلا ىنوعرفلا نفلإ نيبو ب ليخنلا
 نفلا مل ٠ ميدقلا ىنروألا نفلاو : ىنامورلا
 لك ىف نرنفلا نب عمجلا اذه ودييو ..نردوملا
 ٠ ( ثالألا عطق لك ىفر ةعاقلا ءاحنأ
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 لجر حرسملا راتس فلخ نم جرخير.

 ؛ رعشلا ءاضيب ةريك ةيحل وذ زوجع
 ىلإ هب زيمري ىذلا ىزلا ىدتريو



 خيرت

 .عنيرافلا

 .عيررتلا

 ك0

 . ( خيراتلا
 .. ةمكحم ( لاع توص ىف )
 , جاتقنالا ىف حرسملا رات أدني )

 حرسملا ةبشخ ىلإ تفتلي خيراتلا نكلو
 . ( هيدبي هيلإ ريشي وهو حيصيز'

 .. لققا .. راتسلا خففتاال .:لفقا :

 روسهمج ىلإ خيزاتلا تفشاي مل
 . ( بضاغ طخاس وهو نيجرفتملا

 نأ ةمكاحملا ءدب نع نلغا امل ضورفملا .:'

 لوتخدل اراظننا نيدعاق ىللا لك قي
 الو شتفش ام اناو .. مهل امارتحا « ةانضقلا

 .الو شيف اه ىنعي .. ففقو ماق مكيف دخاو'
 مكلك .. ةيضقلا ىف شياع مكيف دحاو
 .. سيو اوجرفتتب .. أوج فب مكنا نيساح'

 .. هريغن انتا لوح نيمؤيلا لواحتب ىللا هدو
 اوجرفتت شم انعم اوشيعت مكتا لواحتب
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 .. اناعم اولثمت ليثمت هد ناك اذإ... انيلع

 لمع ناك اذإو .. اناعماوبعلت بعل ناك اذإو.

 جرخملاو .. اناعم اوبعتتو اولمعت « بعتو
 شلضفيام روهمجلا نإ ىلع ممنصم ديدجلا
 شيعي مزال ٠ جرفتم روهمج هرمع لوط
 روكيدلا مسز هدك ناشع ؛ ةيحرسملا هوج

 .. مكيلاوج اوصب .. مكيلاوج دتمي ثيحب
 منا .. نمجرفتم ةلاص ىف نيدعاق شم متنا
 نا رهظي نكل .. ةمكحم ةعاق ىف نيدعاق

 مكاعم تشع ... سئاي انأ .... هدياف شيفام

 .مايأ .. ال ,. سئاي.اناو ةنبم فالآ ةسمتع

 نيشياع مدنك , اوجرفتتي شوتتكام سمحأ
 مايأو .. سوسكهلا عم هتيحرسم ىف هاعف
 .. اوجرفتتب شوتتكام وضري. 1414 ةنس
 ىلع مهاعم اوتيعتو نيلثمملا عم اوتلغتشا
 لصح شفرعا ام هدك دعب .. حرسملا

 6(. عيطتسلالا
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 انأ .. ال .. اوجؤفتت مهجار ةمنا::::هيإا

 محبس ملكنا لصح .. هيإ لصح كراع
 متنا متدعتو ضغب ىلع اوجرفي نيلثمملا

 لكألا -. 2: اولكاتب
 .. عوجي لكأ هد شئعيشي ام هرلكاتب ىللا
 مكسفت اوقالت امل اولكات اودشفتاحو
 .؟' عاوعتللا نم اوتوتح

 نكمي .. فسآ انأ /:قئاسنآ ,؛نتاديس

 ىبلق ىف لياش ان امنا ..”مكتملظ نوكأ
 ىف هوديرق ىللا لكو ,. ربتك تاحفص'

 هيف .. ىبلق ىف هلياش ىللا لك شم « بتكلا
 لكو .. اهفراع ىللا:نببانا ريتك ثاجاح
 ريتك معشع متتاو ...ةلثمأ درجم هلوقاب ىللا
 نع ديعب ريتك متشع ام ئز حرسملا ىلع
 سمحتأ ىنيلخم ىللا امتا .. حرسلا

 م

 ممصم ديدجلا جرخملا نإ « لود نيمويلا
 اماذأو . ةيحرسملا ىف اوكرتشت مكنا ىلع
 ولعت .. لطيياح ..:اهققوياح لدوكتزتشا
 "د. .ديدج نم قدتبن

 راض فلعخ ىلإ. خيتراتلا .فوميا)
 , مات تمص ةعاقلا دوسيو ..حرسملا

 نم خيراتلا جرخي ٠ فصنو ةقيقذ دعبوا
 ( راتسلا حتفيو راتسلا فلخ
 ةمكحم :

 مارتحا ىف ةلاصلا روهمج لك, فقي ا
 . (ةرافسلا حتفيؤ ريكا

 ةلاص روكيذل لمكم خّرسملاروكيذ:)
 نم خيراتلا نونف لك عمجي ىأ نيجرفتملا
 ىفو .. ثاثألا ةيحانو « ةيرامعملا ةيحانلا

 ةصنم تعقأ حرسملا ردح ةياهنا
 نابضق تميقأ ةصنملا راسي نعو  هاضقلا
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 , ةيديدح ناِبَضق اهضغب عونلا ةفلتخم
 نابضق اهضغيو , ةيشخ نابسق اهضعبو
 نم ةعبرأ اهفلخ فقيو , ةراجحلا نم
 دعقم ةصنملا نيمي ىلعو ؛ نيمهتملا

 نم روضحلا دعاقم مل ٠ ماعلا ىعدملا
 « نيماحملاو مهلاقدصأو نيمهتملا براقأ
 مهروهظ نوكت ثيحب ةعوضوم
 .دادتما هنأك رظنملا ودي ىتح . نيجرفتمللا
 . ( ةدحاو ةعاقل

 مهسيئر ودي . ةعبرألا نومهتملاو )ا
 قوف . ةيبوروأ ةنكاج ىدتري وهو ابيهم
 ,بابلجلا تحت نمو , رمجأ ىورق بابلج
 ىلعو « رتنيجولب ٠ انولطنب ىدتري رمحألا
 - ( ةريبك ةمامع هسأر.

 : ةماقلا ريصق وديي ىثالا مهتملاو )
 لك نويع تس هل زيبك سأو هيفلك قول

 تكاض

 امهتحتو ناديع .. نيتزواجتم نيينيع
 لك ىلعو .. نانيع اههتحت مث.« نانيع
 تحت ناذآ ثالث سأرلا بئاوخ نم بناج

 , ( اهضعب
 هل ةماقلا طسوعم ثلانلا مهتملاو )

 ىهينيو ٠ هردص' ىتح ىلددجي ليوط ناسل
 (.٠ رييك نوفوركيمب

 زراب «.ةلجلا مخض عبارلا,مهنملاو:)
 ىف قلعمو ؛ جابرك هدي ئفو : تالضعلا
 ٠ ( سدسمو رجتخ هبناج

 نأ دعب فقو حرسملا ىلع نم لك )
 , ( ةمكاحملا ءدب خيراتلا نلعأ

 بئاجب فقيو ماعلا ىعدملا لدي:
 ىف لازي ال وهو . هل صصخملا دعقملا
 ةسماخلا زواجتي ال هنأ ودييو . هاب

 .:(ةزمك نع فرع
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 روضح ني تامهمه عفتزت)

 ىعدملا ىلإ توعلطتي مهو ةمكحملا
 . ( هب اوتجوف مهنأكو . ماعلا

 نم ةئالثلا .. ةثالثلا هاضقلا لخدي
 ةسماخلا مهربكأ زواجتي ال نيذلا ةيبنعلا
 تامهمه عفترتو ...هرمع نم :ةرشع
 . ( رثكأ زوضحلا

 لك مهدعب سلجيو  ةاضقلا سلجيإ)
 ىتح ةرمتسم تامهمهلاو « ةعاقلا ىف نم

 (.٠ اجيجض حبصت
 ىلإ هدي عبصأب ريشي لوألا مهتملا )

 تغتاي اذهو , تسلا نويعلا ىذ مهتملا

 هل زمغيو , ةعاقلا ىف نيسلاجلا دحأ ىلإ
 ةيلاتم تابدبذ ىف كرحتت ةدحاو نيعب
 ىذلا سلاجلاو تاراشإ قلطت اهنأك
 نذأ ىف سمهيو ىتحني ةراشإلا.هتلصو

 ':! ةمكحتلا كزا

 تالق

 سمهي اذهو هيتاجب سلجي ىذلا صخشلا
 1( ةراج نذأ ىف

 ةعاق ىف قيفصتلا ىودي ةأجفو
 ( ةمكحملا

 ةشهدلا هيلع ودبت ةمكحملا سيئر )

 مل. هب 'ىجوف هنأك قيفصتلا عمس نأ دعب

 هنأك نيميلا وضع ىضاقلا هليمز ىلع ليعي
 ؛ راسيلا وضع عم رواشبي مث  هعم رواشتي
 ىلع طبخيو , ةعاقلا روهمج هجاوي مث

 مودقلاب اهيلإ سلجي ىتلا ةصنملا ةفاح
 اوييعتسيل ةاضقلل صصخي ىذلا ىيشخلا

 روضحلا تكسيو ؛ ةسلجلا ةراذإ ىف هب
 طبخي نأ درجمب ةأجف قيفصتلا فقوتيو
 . ( مودقلاب ىضاقلا
 الو .. انوفرعت ال مكنإ +2 نؤققصت اذاملا

 نأ معيأر امدنع معهجؤفو مشهد مكنأ كشا



 تواهش

 .. بابشلا ةيادب ىق مهلك ةمكحملا ءاضعأ

 لبقو : اننوقرعت نأ ليقو' +. ننملا ىف راغص
 ةمكاحم ىلوتل انرابتخا:رس اونهفت نأ

 ارثمأ مشيقلت مكتألا مقص « نيمهتملا

 ةيلئلع تطخالا ةمكحتملا نإ... قيفضعلاب
 ىذلا قيفصتلاو .. قيفصتلاب رماوألا ءاطعإ
 عقب ىذلا وأ .. رماوأ زادصإ ىلع ءانب عقي
 .. قيفنمتلا بلطتت تازربمو تاببسم نود
 ةمكحملا نإف .. كلذلو .. ةوشر ربتعب

 ةلواحمب قيفصتلا ىف, كراش نم لك مهنت
 قفص نم مكنيي نوكي دقو « ةاضفلا ةوشر

 ءارو اقايسنا وأ ؛ قيفصتلا ةرهشل ادايقنا
 تاداغلا ىدحإ ربتعي ام وهو نيقغصملا ةدايق

 طافت ىدنخإ نع نفشكت ىتلا ةيبعشلا
 مهيلإ هنجؤت'ءالؤنهو « ىبعشلا فعضلا
 ةمكحملاو':7 لهجتلا:ةئمهت ةمكحملا

 :'ةمكحملا شيز

 ْظؤىظ5

 لك جارخخإب سرحلا لاجر ىلإ اهرمأ ردصت
 . مهئامسأ ليجستو « ةعاقلا نم ققص نم

 ميدقت ةلواحم ةمهتب مهتمكاحم ةداغإلا

 .. لهجلا ةمهتب وأ ىواشرلا
 صصخسلا سرحلا لاجر كرحتي )

 نم لك ىلع نوضبقبو ةمكحملا ةعاقلا

 ( حرسملا جراخ ىلإ مهنودرقيو قفص
 ةعاقلا ءالخخإ مت نأ دعب ةرارم ىف مستني ) :

 . ريبك نيففصملا ددع نإ ( نيقفصملا نم
 عم رواشتيو ةمكحملا سيئر دوعي )
 لدععي مث ؛راسيلا وضعو نيميلا وضع
 ىلع مودقلاب طبخي , روهمجلا اهجاوه
 ( ةصنملا ةفاح
 حرشت نأ بحأ , ةمكاحملا أدبث نأ لبق

 انرايتخا مق فيك نيرضاحللا
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 دقو .. لبقتسملاو رضاحلاو ىضانلا اهراثآ

 تاعاس هتشقانم تقرغتسا ىماسأ لؤاست ماق

 ناكو ..ةمكحملا ةكيه ليكشت دنع ةليوله

 له ..؟ ةمكاحملا ىلوتي نم « وه لؤاستلا.

 وأ « رضاحلا اهالوتي وأ : ىضاملا اهالونب
 بناج لكل تاكو .. :لبقتسملا اهالوني

 ىذلا وه ىضاملاف؛.::همججو هرديؤم
 ىذلا رايهثالا ىدمم ةقدب ردقي نأ عيطتسي
 مايأ شاع. نأ هل قبس .هنألا «.ةبرقلا باصأ

 .مايأ شاعو « ةنعارفلا مايأ شاع .. دجملا
 ماسيأ شاعو ؛ ةيمالسإلا تاراصتنالا

 وهف .. نييبيلصلا ثالمح ىلع ثاراصتئالا

 تدأ ىتلا بابسألا فشكي نأ ىلع ردافلا

 لوقي نأ ىلع رداق .. اذه لك عايض ىلإ

 نكلو .. اذك انحبصأو .« اذك انك اذاملا

 ىضاملا ىلإ ةدوعلا نأل, تنضفر ةجحبلا هذه.

 تاكاع

 امهم هربق ىف تيملاو :روبقلا ةرادزب هبشأ
 الإ ىواشي دعي مل رهف هتايحن ىف اميظع ناك
 رثؤت نأ نكمي ام ىدموا« تايزكذلا ةميقإ

 نأ ىأ . ةيصخشلا ءاني ىلع تايركذلا هذه

 تاساردلا ىف ةروضحَم ىضاملا ةميق.لك

 قلخلا تايلمع. ىف نلقعلا اهب نيعنسي' تلا
 ةايحلا ىلإ داع تيملا: نأ ولو. ...ديدجلا

 امب ايندلا هنأجاف امبرف هربق نم جرخخو.
 هدجم ديعتسي نأ عيطتسي الف هيلإ تروطتا
 نوكي هنأل , اهققح نأ قيس ىتلا هتمظعالو.

 مل ىربخأ ةايحل ةسارد: ىلإ ةنجاح ف
 نيفقثملا نم اريثك نإف كلذ مغرو ... اهشعي
 ., هيف نوشيعي لب ىضاملا ةسازنأي نوفتكياال
 دنحأ وهو , روبقلا ىف نوشيعي مهنأ ىأ
 ررقت اذبهلو .. انتبكتل ةيسيئرلا بابسألا
 ةمكاحم ىضاملا ىلوثي نأ حارتقا ضفر



 : .نيرضاحلا دحأ

 , ديكحبلا يار

 :.ةمكحملا لميلر

 اكو

 ... ةكرب ئضاملا هدإ

 لاكتا .. لاكتالا ىنعم نع ريبعت ىه ةكربلا
 .. انيديأ ىف تسيلو اهكلمت ال ةوق, ىلع
 -. تاييغلا ىلع... لزهجملا ئلع لاكنالا
 ,ىنا ةيتاذلا انتوقيءىش لكني ابم نحننو
 اهي طبت نأ, عسيطتستو .انهفرعت
 .ةوعد وه ةكربلا راعش نإ ,.:اهكرحنو
 وه ةمكاحملا هذه ىلوني ئذلاو .. لفعلا

 نسي تاسمسهلا شعب زودت )
 ةمكحملا سيئر طبخيو . روهمجلا
 . ( تمصلا معيف « ةضنملا ىلع مودقلاب

 .نأب حارتقا اذه دعب شقون قل .. رمتسنل
 .. نيمهتملا ةمكاحتا ةمهم رضاحلا ىلوتي
 ةدحوب ظافتحالا ىه ةجحلا تناكو
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 تأ اميو .. ةيرقلل مئاقلا نايكلا:ةمالسو.

 رمأ لوتيلف . ماظنلا وهو نابكلا وه رضاحلا
 1 ا ف 03

 نأ نكمي الو . مهتملا ره رضاحلا نأ ىلع
 . هسقنإ ةسمكاجمب: مهتملا» ىلإ دلهعت
 ةعبرأ ىف نيمهتملا انرصح انتأ حيحصو
 .ةررص مه ةعيرألا ءالؤه نكلو  ذارقأ
 عبات رضاحلا ىف ام لكو ؛ مئاقلا رضاخلا

 حلصي الف كلذلو . مهيديأ عنص نمو مهل
 .. ةمكاحملا_ قلوتل رضاطنا
 ارييجت ام هأب ببط ( نيمهتملا براقأ نم ) :
 دلبلا ىف نييشياغ:ئسسللا ننانلا”لك
 ,مهومكاحتو

 دحأل سيل ( مودقلاب ةصنملا ىلع طبخي ) :
 .اعون ةعطاقملا انربتعا الإو ٠ ةعطاقملا قح.

 ريس ىلع دوصقسملا شيوشتلا نع



 هو

 .هلوقت ام ىلع ادرف كلذ مغرو :: ةمكاحتملا

 رييثأتل كلم مه سانا نأ ملعت نأ بجي
 ىه ةدايقلا ةمكاحمو.« تادايقلا ةطلسو.

 ول  ةدايقلا ريغتو «: مهلك نمانلل ةمكاحم
 ةدايقلا نإ .. سانلا ةلاجل ريغت وه ثدح.
 نكلو ؛ ىلصألا لغافلا.ىه نوناقلا صنب
 نم نيلعافلا ةيقب ىفعي ال نلصألا لعافلا

 بعشلا مه نيلويسملا ةيقيو .. ةيلوتسملا
 . ةلهاج ةقبط ىلإ مسقني بعشلاو .. هلك

 ةميرج ربتعي انلعأ نأ قبس امك لهجلاو
 ىرتخأ ةقبط ىلإو س ةمكاحملا بجوتست
 امإو .. ةمهتم اضيأ هذهو ةديفتسمو ةقفانم

 نع دعابتلاو نبجلاو « ةنايج ةدعابتم ةقبلطع

 ضرسفت ةميرج اضيأ امه نيلوئسملا
 لعاقلا ةمكاحمب مويلاًادبت ادنكلو . باقعلا
 أ امإف نيلعافلا ةيقي بقرن مث' ء ىلصألا

 2 -س

 نم صلختلا دعب ديدج بعش ىلإ اوروطتي
 لك ةمكاحم أدت نأ امإو + ىلصألا لعافلا
 .. روطتي ال نم

 سيلرو , نيسلاجلا نيب ةمهمه )
 ., ( مودقلاب ةصنملا ىلع طبخي ةمكحملا

 ىف رمتسنو .. مكلضف نم تملا : ة
 ناك دقف .. ةمكحملا ةعيه لبكشت غاوضون»
 ىلوني نأ وه شقون ئذلا ريخألا خارتقالا
 ثناكو .. ةمكاحملا ةيلوئسم لبقتسملا
 نأ ىه جارتقالا اذهل ةيسيئرلا ةجحلا

 ةيقيقحلا ةحلصملا بحاص وه ليقتشملا

 ىذلا وهو ؛ ةيضقلا ذه ىف ةلئاكلاو
 سيل لبقتسملا نأ امك :: اهراثآ لمحتي

 ةيلوقسم لمحي الو ىطاملا ةيلقعب ارثأتن
 وه هب قلعتلاو ىضاملاب رئأتلاف .. رضاحلا
 توزجعي نيذلا نييوكنملا نيغرافلا أجلم



 سول وبأ

 ت2

 مل لبقتسملا ليجو « ديدجلا ءانبلا نع

 الأ لمأتو , زجعلاو غارقلا اذهل دعب ضرعتي
 ال ليج اضيأ هنأل امكو ءامهل ضرعتي
 هنم ررحتم وهف رضاخلا ةيلوتسم لمحي
 .رثأت هماكحإ ىف هب رثأتي نأ نكمي ال ثيجب
 .. اذكهو .. ةدافتسالا وأ قافنلاب اهوبشم.

 ةمكاحم ةمهم ليقتسملا ىلوتي نأ ررقتا
 ةمكحملا ةئيه رايتخا مث دقو .. نيمهتملا
 .٠ ليقتسملا نؤلفمب مهنأ ساسأ ىلع
 سورلا وبأ هللا رمأ لوألا مهتملا )

 « نيمهتملا صفق ىف اققاو مرقيو حدحسي
 ىف ةمكحملا سيئر نم انذأتسم هدي عفريو
 . (مالكلا

 ةدايس اي ( روقو ؟ئداه توص ىفز :
 بابسأ انل مترسفو مدضفت دقل :: ىضاقلا

 نكلو « ةمكحملا ليكشت قطنمو عفاودو

 هب

 مكيدل نكي مل اذإ فرغت نأ .اتصقتي
 لبيكشتي رسمأ ىذا نم.« ضارتعا

 .*افلؤملا( ةعرشب ): : ةمكحملا سيئر

 عليج نم ةبخاص ةمهمه )
 مودقلاب طبخي سيئرلاو ؛ نيرضاحلا
 . ( ةصنملا ةفاج ىلع ىبشخلا

 اذه اذامل .. نومتهفت الأ :. اذا : ةمكحملا سيئر

 ..؟ بحضلا

 مل .المف انأ .. ىضاقلا ةدايس حمس ول. :سورلا وبأ مهتملا
 فلؤملا نأب مكتدايس دصقت اذام... مهفأ
 ؟ ةمكحملا ليكشتب رمأ ئذلا وه

 ةفص ىنعم وه العف همهفت ال ىذلا نأ ودبي. .: ةمكحملا سيئر

 .اومنص نيذلا لك نإ ..فلؤملا ةملكوا
 .اوعنص يذلا لكو 4, نوفلؤم خيراتلا
 نييسايسلا ةداقلا لكو .: نوفلؤم ثادألا

 ب عطتسأالزا
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 رلته .. نوفلؤم نييركسعلاو نييعامتجالاو

 فلؤم نويلبانو .. فلؤم ىوس نكي ملا
 .امهالك نيدلا حالصو ىنودقملا ردتكسإو
 .ةفص رصحت نأ لواحت.كنإ :..فلؤم

 .هنإ ...ةياورلا وأ ةصقلا بتاك" ىف فلؤملا
 ٠ نوفلؤم اضيأ نيرخآلا نكلو فلؤم العف

0 

 ءءازآ عضي ناك هنكلو افلم ناك سكرامق
 نم .. باتك ىف اهعمجي تاملك ف ةلايخو.
 نم قح نمو .. أرقت ال وأ أرقتةذأ نسانلا قب
 دلخأو نيتيل ءاجو ...عنتقي ال وأ عيشتي نأ رقي
 .. ةلودوااماظنياهب»فلؤي أدبو ءازآلا هذميب 0 ٠

 .. نيالا نم ةدحناو لايخلا سسأ نآ مغرو
27 

 اريبك افالحخا فلعخت نيثيل تافلؤم نأ الإ نمو ةصق فلؤي ةصقلا تتاك نأ وه قزفلاو:

 داع ول اميرو ,. سكرات, تانفلؤم نع وأ اهلبقت ...اهأرقت ال وأاهأرقت نأ سمانلا قح
 هفلأ ىذلا عقاولا ىأرو ةايححلا ىلإ ءسكترام ٠ خيراتلا ثادحأ ىفلؤم نكلو :.. اهضفرت
 .ام وهو ؛ ىفيلأت نم سيل اذه نإ لاقل نيتيلإ ...٠+ ٠ ١] ةيرح نم سانلا نومرحي ممألا نايك ىقلؤمو
 سكرام تانلؤم أرق'نم لك هب فرصعا + 4 مهءارإ نوضرقي ال مهنإ .. ضفرلاو لوبقلا

 لصت ملاننإ نرلوقي مهف اذهلو ء اهب اوعتقاو ميلر ةطإ ةلوجع ىبال لايجب ىلع
 لك دعبو .. اريخأو .. دعب ةيعويشلا لإ نوبتكي ال مهو .: مهعقاو أىلع,اهنوضرقي
 لكو ...فلؤم ثنأف « ليوطلا حرشلا اذه غقاو ىف مهتاقلؤم نوني .متهنكلو تاملك

 ودل اقرفلا انهو : ءانبل َلئاَتوأ لكي ١
 " لبييلو سكر ام لزاك, سي اهكيفاو يلا 48

 نم ناك كمايأ ىلغ ةيرقلا ىف ثدح أم

 وه كمكاحي ىذلاف كلذلو... كفيلأت



 سورلا وبأ

 جا ةفكتستلا السيئزأ

 نورا وبأ

 كدالعص

 ءااضيأ تلؤما

 ٠ عقاولا ىلع ىئارآو ىلايخ ضرفأ مل انأ .:
 ىلع رطيسو ددح ئزذلا وه عقاولا نكلو.

 .. يئارآو ىلايخ
 قيتحتلا هسعا ف شكسين اما اذه
 ةمكاحملاو
 انأو .. ةمكحملا دز قح ىتيطعي نزناقلا نإ

 ومنيو ربكي مل ليج نم ةقلؤم اهنأل اهدرأ
 وأ ثادنحألاب ملي نأ عيطنسي |ىنخا ادمب
 نأ عتيطتسب ثيل :عقاولا ةبعؤدسي
 ثادحألا هذه ىلع ىنمكاجيو ىنبساخي
 ىثإ .. هيف تشع ىذلا عقاولاو ترج ىتلا

 ىذا ليجلا ىتمكاحم ىثوتي نأب بلاطأ
 ندمطيو نشمطأ ىتح + هتسارد لمكتسا
 ىلع ةمئاق هماكخأ نأ ىلإ مهلك سانا

 .: ةجضان ةيلقعو ثوحبو تاسازد
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 ال « كتمكاحم رضاحلا قلوتي نأ: دضقت'-: ةمكحتملا سيئر

 .: علق ام دصقأ" "2 سورلا

 ىرضع عم ةمكحملا سيئر رواشتي )
 ريغ ثاسمه ىف راسيسلاو نسيميلا
 ادمحم نيميلا وضع ودسيو , ةعومسم
 سيسلر عم فالخ ىلع هنأك ايضاغ
 ( راسيلا وضعو ةمكحملا

 در بلط ىف رظنلا نيج ىلإ ةسلجلا فقوت .: ةمكحملا
 ':,, ةمكحملا

 ماعلا ىعدملاو ةثالثلا ةاضقلا موقي )

 ةسفرغ ىلإ حرسملا جراخ نوهجتيو
 ( ةلوادملا

 روهمجلا نيب ثيذاحألا عفترت)

 ( لاع توصبو 0
 عدج لاو ( لوألا مهتملا ىلإ ظني وهو ) : نيرضاحلا دحأ
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 .:مهل فققت قراع هضرب سنورلا وباي
 شيف ام (هل ليمزل نيجرفتملا ةلاص ىف): روهمجلا دارفأ دحأ

 رخآ جرفتم

 ىلاجلا

 الو هيلع ردقياح دج نكمم شم ..ةدياف

 ..ةمكحبلا
 ام ..انيرل هوييسي مهنا ةديحولا ةقيرطلا :

 هللا الإ هيلع ردقي شدخ
 نينيعلا وبأ عيمسلا دبع ىلاثلا مهتملا)

 تسو نويع تس هْسأَر ىف لمحي ىذلا
 دحأ ىلإ هنويع ىدتخإب ريشي ..ناذآا
 هنأك هل هرهظ سلاجلا ريديق :نيسلاجلا

 .(هرماوأ ضفري
 وبا اي ىنع دعبا (هرهظ ريدي ىذلا) :

 .٠ ىل ىرج ىلا, ةيافكا .. نينيعلا
 لمهج وبأ ميلعلا دبع ثلاثلا مهتملا)

 قوق لمحيو ليوطلا هناسل ىلدتي ىذلا
 لاع توصي حبحتي ؛نوفركيم هردص
 هنأ ىلإ هابتتالا تفليل اهلك ةلاصلا ألمي

 سالد# ك

 ملكت
 ةلخرم زاعجن اننأ ملعت نأ بج .. ىناوخإ :

 .. نإ ؛ انيرق خيزات ىفاةجرحا

 بلاوج عيمج نم هعظاقت تاوصأ )

 ( دعاقملاو حرسملا
 1 تكا

 كمالكت ام تك نم ٠١ مالك ةبافك
 .. هرها ليوط ناسل بأ .. انادو تيدس

 ىدلا ىوق ىوقلا دبع عبارلا مهتملا )

 ىف طرسلا عفري , ةدي ىف اطوس لمحي

 ةرم هلك روهمجلا تكسيف : ءاوهلا

 :( ةدحاو

 .. مكركفاب سب انأ :. شوفاخت اه. :
 اي مكمهي الو كيلع تحار ..:صالخ م. ؛ نيرض

 « لخدي خيراتلا لثمي ىذلا لجرلا )



 اة

 ( حيصيو . ةصنملا ءارو فقيو
 ”ةتكلا خيراتلا

 حرسملا ىلع تمصلا دوسي )إ
 لخديو , مهلك روضحلا فقيو : ةعاقلاو
 لوح نولجيو ةمكحملا ءاضعأ

 ( ةصنملا
 نم ةمكحملا ٍهعلعأ نأ قبس ام قاع ءانب.,: ”ةمكحنلا نسبلز

 وه لبقتسملا نأ امبو ٠ اهليكشت تاينيح
 نولثمي ةاضقلا نأ اميو : ةيضقلا بحاص

 تاءارإلل دعب ضرتعتي مل ىذلا ليجلا
 ليكشت رادصإ نأ امباو غ ةيلالغتسالا ةيتاذلا

 ٠ فلؤملا قوقح نم قخ وه ةمكحملا
 بلط ضفرب ةمكحملا تمكح دقن كلذل

 .. لوألا مهتملا نم مدقملا درلا
 .( داح قيفصت )

 .« اوقفصت نأ نآآلا مكقج نم ( امسعيم ) .: ةمكجملا سيئر

 ماعلا

 تيا

 ربتعي نكلو ةوشر ربتغي ال ِنآلا قيقصتلا نألا

 2. ةققاوملاب ىأر ءادبإ

 ( قيفصتلا رركعي )
 ... ماهتالإ .رارق لتي ماعلا: ىعدملا +:

 ( هقاروأ هدي ىفو ماعلا ىعدملا فقي )
 لوثسملا سورلا ربأ هللا زمأ لوألا مهتملا .:
 مهتم تنأ .. رضخألا للا ةيرق لبقتسم نع
 تيغلأ ةيلوعسملا كلمنجت ةزنف لاوط كنأب

 ىتللا لوقعلا عيمج تدهطضاو تدعبأو
 كم مهاست نأ اهبجاو نمو اهقح نم ربتعي
 تاطلسلا لك ترضجو + .لبقتسملا ءاني ىف

 مهنملا مهو كعم نيمهتملا ةثالثلا دي:ىف
 تدهع ىلا نينيعلا وبأ عيمسسلا دبع ىنالا

 ثلاثلا مهتملاو « ةيرقلإ ىلاهأ ةبقارمب هيلإ

 ءاقلإب هيلإ تدهع ىذلا لهج وبأ ميلعلا دبع

 نم ةيرقلا صخي ام لك ةعاذإو ةعمجلا ةيطخ



 هود

 دبع عبارلا: مهتملاو : ىلاهألا مهت ءابتأ

 ءارقخلل اخيش هتيع ىذلا ىوق ىوقلا
 .ةيرقلا اهكلمت ىتلا ةجلسألا عيمج تمل

 ةجتبط نيرشعو قدانب رشع لمشت ىتلاو
 ., رقبلا لويذ نم اطوسانيسمخو ةئامؤا
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 تاطلس.مهبئاجب :نوكي نأ نود ةثالثلا
 ركفت نأ عيطتست ىنلا ةركفملا لوقعللا

 ةثالثلا ءاسأ نأ ؛ لبقتسملل ىنبتواططختو

 ربكألا ةطلسلا تحت: نم .ةلعلسلا :لالغتسا

 نأب وارق ردص كلذلو .. ثنأ اهلثمت تلا
 موقت نأ ىلع كعم قيفحتلا لبقتسملا ىلوتي
 دعب ىلونت ؛ ةينلع ةيئاضق ةئيه قيقحتلا اذهب,
 كلذو ؛ كتسكاحم قيقحتلا نم ءاهتنالا

 ةسماخلا ةداملا ىف نصني ىذلا روتسدلل اقبط

 عم قيفحتلا ليقتسملا ىلؤتي نأ قلع ةزشعب

 ءالؤه نيب تاطلسلا :رصجا
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 مل ىذلا روتسدلا وهو :ةتمكاحمو رضاحلا
 ىتح هداوم ةيقب لامكتسا نم فلما هنني

 «٠ هلعي
 ( سلجيو هقاروأ ماعلا ىعدملا عضي )
 سيئر طبخيو تامهمهرودت )

 . ( ىبشخلا مودقلاب ةمكحملا
 ىه ام... سورللا ونبأ هللا,ربمأ ميهتملاا
 .؟ كلارقأ

 نم هنمهف ام لك نإ .: ةاضقلا تارضح اي:

 كرشأ مل ىنأب مهتم ىلأ وه ماهثالا رارق
 ناك اذإف ,. ةيلوعسملا ف ةركفملا لوقعلا
 لاب مكفلحتسأ ىنإف ؛ ماهنالا لك وه اذه
 نأ رضحخألا لسا ةئيرق لافتسم قحبوأ
 رايتخا وأ ديدحت نكمي فيك ىنوربخت
 .. ةيلوكسملا لمحت ىتلا ةركفملا لوقعلا
 ىلع رطخي نأ نككميل ام لك نأ قئاو انأو.



 تام

 .اهتغبتا نأ ىل ىتبس .. لئاسو نم مكلاي
 ىلع وأ نوملعت مكلعلو .. اهيلإ تأجلو.
 ىسقت تدجو امدنع ىثأ ملعي مكفلؤم لقألا
 .. ةحارص رثكأ نوكأ ىتج.وأ (:الويسما
 تأدب , الوسم ىسفت تلعج امدنع

 ىف ةركفملا لوقعلا ىلع دامتغالا ةلواحمب'

 عيضأ انأو اروهشو امايأ تيضقو « ةيرقلا
 ىف نيزرابلا عم ىهتتتال تاشقانم ىف ىتقو

 ىلمأ بيو .. بابشلاو خوبشلا نم انتبرق
 نعو , هسفن نع ثاددحتي ناك مهسم الك نأ

 الب مهتم الك .. هشفنلا ةبيسنلاب همالحأ

 ليوط درسب ةشقادملا أدي ناك ةاسسا

 ةلواحم ىلإ لقتي مث ؛.ةيرقلا ىف هخيراتلا
 ... ةطلسلا زكارم نم زكرم ىف هسفن عضو.
 ... انأ ةملكب هئيدخ ئهتتيو أديب مهتم الك
 تسعي نأ دعبو : انأ مهلك ...انأ ...انأ

 'ماعلا ّىعدملا
 سورلا وبأ

 تاقواع
 .. دحاو انألالإ ةيرقلا ىف نؤكي الأ تررق
 أ اوفو

 .. ةطلسلاب ترثأتسا كنأب فرتعت كنأ ىأ :

 ةيمحح ةجيتت هنكلو ةظلسلاب ازاعتسا سيل هنإ :

 تدك دقل .. لوثسملا لقعلا رايتخا ةيلمعلا

 تعمتجا نم لك لقعو ىلفع نيب تراقأ
 امم ريثكي دعبأ ىلإ هجتي ىلفع دجأف , مهب

 كانه سيل نأ ةجرد ىلإ « مهلوقع هل عستت
 ىلفع ىوتسم ىلإ عفتري نأ عيطتسي لفع
 نأ ليلدلاو « ةيلوئسملا لمحت ىف ىتنواعيلا
 ةيرفلا ىف ةدوجوم تناك اهتاذ لوقعلا هذه
 ىدللا نمف .. ةيلوفسملا لمحتأ نأ لبق نم

 ضلخي نأ عاطتساو قباسلا ةدمعلا مولقا

 .. انأ ىلقع .؟ هعشجو هملاظم نم ةيرقلا

 ناك ىتلا ةريثكلا تايازخإلا مولق ىلا نمو
 ةب نم لك اهب ىرغي قباسلا ةدمعلا



 ماعلا ىعدمملا

 سورا وبأ
 ماعلا ىعدتتلا

 نال

 ىذلا نم مث .. انأ ىلقع...انأ .؟ هنم

 ةيلوعسملا ىلإ لصي نأ عاطتسا
 لقع كانغ ناك ول .::قلقع .؟ اهلمحتيو

 مويلا ةيحاص ناكل ىلقع نم هبنأو ىكذأ رخآ:
 .. ىتحارأو ةيرقلا ةيلوهسم لمحتي ئذلا وه
 درجم اهتكلو ةطلشلاب اراخعسا سيلا رهف
 .. ةيرقلا لهأ لوقع ىوتسم نيب ةنراقم

 ٠ ىشاملا نم صلخت ىلا :لفملا انهو
 ىنييثأ عيطتسي ىذلا وه ؛ رضاحلا لمحتو.
 (.. لبقتسنلا

 ... ةطلسلاب لفعلا طبزت كنأ كبيع نإ .:

 ؟ قرفلا وه امو .:
 ىف ف لنخت لوتتسقعلا»نأ قرفلا :

 سضانلا لوقع نإ .. اهتاضاضعا

 + صاخ هش هل هجو: لك د. مههوجوكا
 ايإ ئنعي لأواقم سورا بأ 6 هصيضخش ددحيإو هب اقرغيو هيمي

 _ةنةلاطتت

 زيمت ةصاخخ ةردق وأ هبش هل لقع لك كلذكو
 جضن ىوتسم نأ انضرتفا ولا ىتح « هبحاص
 .ىذلا لقعلاف .. دحاو لوقعلا لك ةفاقثو
 لقعلا ريغ الثم بطلا سرامي نأ عيطتسي

 ريغو . اكيناكيملا سرامي نأ عيطتسي ىذلا
 نف سراسمي نأ عسيطتسي ىدلا لسقعلا
 نأ عيطتسي ىذلا لقعلا كلذكو .. صقرلا

 .ءادبك ةيرقلا ءانب نإ .. طيطختلا سرامي
 لمطخي ىرامعملا سدنهملا لقع : ةرامعلا
 ةطخلا لني لواقنلا ليقعو «.مسريو
 . لوألا لقعلا امهعضو نييذللا مسرلاو
 ةيلوئسم ىه ةيرقلا ىف كتيلوعسم تنأو.
 تلعج كنكلو « ةطخلا ذفتي ىذلا لواقملا

 'ترئأتشا/:. الواقمو اسدنهم كنسفت نع

 .. اهقيفنتو ةطخلا عضوب كسفتلا

 ىريكفت فقوأ نأ ىنعي



 ماعلا ىعدملا

 سورلا بأ

 ماعلا ىعدنملا

 سورلا وبأ
 ماعلا ىعدملا

 هال

 تالة #

 .. ىل عضوت ةطخ ىأ ىلع
 .اهشقاني نأ دعب ةطخلا دفني لواقملا نإ :. ال:

 .ةطخلا هذه وه عضو اذإو .. نيسدنهملا عم

 .. نيسدنهملا ىلع الوأ اهضرعي وهف
 نم ةداغتسالا تلواح# ىتإ مكل, تلق دقلا

 ىذلا لقعلا دبجأ ملف ؛.ةيرقلا لوقع
 .٠ ىنديقيا

 ىتلا لوقعلا راتخت تنك ىذلا ثنأ

 عمتجتل ةطلسلا رقم ىلإ اهوعدتو , اهشقانت
 .ةيقب كنع دعي ناك ام.وه انهو ..اكب
 ةطلسلا لعجي ناك ام اذهو + ةيرقلا لوفع

 .. لقع لك قالطنا ىلع رطيست ىتلإ ىف
 ؟ لمقأ نأ نكمي ناك اذامو .:

 .ةوعد الب ملكتت سانلا كرتت نأ بجي ناك:

 ىف نوملكتي ..اةطلسلا نم

 .. بطانغملا قوفو ىراوحلا

 اا

 ىف ةيرقلا لهأ لوقع لك نأ داقتعت له. :'

 نوعضي نيذلا نيسدنهملا لوقع ىوتسم
 .؟ ططخلا

 باحصأ مهف ؛ نيسدنهم اونوكي مل اذإ .:
 بحاصو .. ضرألا»اسحضأ 1 كلم

 ام, سدسهملل ددخي ىالا وه ضرألا

 .. هدير
 مهلك ةيرقلا لهأ نإ .. ىنوقدص :

 دبع تايلودسم لوأ ناك دقو :. نوملكتيا
 لك ىربو عمسي نأ ئه :نينبعلاوبأ عيمسلا

 .ّىلإ هلقنيل ةيرقلا ىف ثدحيو لاقي.ام

 ىلإ ىلإ ىثوقدصو ::: مويب,اموي .::صنلاب
 لمعل اجارتقا لاقي امم لك ىق دجأ مل مويلا
 .. لكاشملا نم ةلكشمل الح وأ .ء ديدج

 .. مالك .. طختمو ... دقن هلك... اديأ

 ايا بيط .. ءىش ىلإ ىدؤي ال مالك درجم
 ب عطسلالا



 ماعلا ىعدملا

 تا

 .. اولوقت ام .؟ هيإ لمعأ ىتيزتاع ىئان
 ..1 قتوعمس

 ةضراعملا درجم دّصقُأ :: مالكلا درجم نإ :
 هجوأ كفاشتكا ىلإ ىدؤي « ءاضرلا, مدعو
 تيسن كنإ مث .. مدقنلا قرطو حالصإلا
 وبأ عيمسلا دبع ةيلوكسم تناك دل .. انيش
 نكلو ؛ سانلا مالك كبلإ لقني نأ ٠ نينيعلا
 نأ ىه ىوف ىوقلا دبع ةيلودسم اضيأ تناك
 .. كبجعي ال امالك لوقي نم لك ترضي
 .. ةيرقلا لهأ نم نيريثك ادارفأ برض دقو
 نم افوخ مالكلا نع مهلك سانلا فك ىنح
 نوفتكي اوعديو  ىون ىونلا دبع
 نيينيعلا وبأ عيمسلا دبع نكلو ٠ سمهلاب
 ., تاسمهلا ىلإ لصي نأ اضيأ عيطتسي ناك

 نع اضيأ وفك لب « نسمهلا نع نبانلا فكف
 ىلإ رظنا .. ضعبو مهضعب عاامتجالا

 سورلا

 ادا

 ءاسم لك محدزت تناك ىتلا ةيرقلا بطاصم

 ىضم دقل , نوكحضيزت ثوملكتي ىلاهألاب
 1: ةيلاخ ىهو ةليوط لايل اهيلع
 .اوبرضنا ىللا ., ملكت هنألادبحأ برشأ مل, :

 .. دليلا بارحخ ىلإ نومسياوناكا نم مه

 مهتم اولكشيل سانلا ىلع نويذكي اوناك
 ىلع ءاليسالل اهلودوني تاباصع
 لسمحتأ نأ نوديرت فيك مث .. ةطلسلا

 ىنلكاي زياع ىللا بييسأ .؟:ةيزقلا ةيلوهسم.
 عيلطتسي دحاو ناسنإ كانه يلو .. لكاي
 مزال ناك .. هدنحو ةيلوتسملا لمجي نأ
 دحاو ىل نوكي مزال ..: تاودأ ل .نوكي.
 ىل ملكتي دحاووأ :هقادوب ىلا عتمتسي
 لودو .. ةدايإب ىل بزضي دحاوو , هتاسلب
 اومحي امنإ  ىثومحي ناشلع شم مهلك

 تنك ىسفن ىمحأ زياع تنك ول ...ةيرقلا



 ماغلا ىعدملا

 'نمورلا وبأ

 ماعلا ىعدملا

 تقراح

 ردنبلا ىف تدعق تحرو رضخألا لتلا تبس
 .. ةيريدملا ىف الو

 ٍلكتيو ١ كل عمسي نم كل ناك هنإ تلف:

 مل هنأي فرتعت كنأكو + كلل برضيو ءأكلا

 ركفي لقألا ىلع وأ , كل ركفي دحأ كل نكي
 .. كيف

 . ىلقع بناجب لقع ىلإ ةجاح ىف نكأ مل +
 .. ىدحو ريكفتلا ةيلوئسم لمحنأ'تنك

 رضحخألا لثلا رمع ىف ةزاينم لوأ تلخدأ

 سيئر طبخيو ؛ روضحلا نيب ةمهمه )
 ( عيمجلا تكسيف مودقلاب ةمكحملا

 اهيف تعقو ىتلا ءاطخخألا دحأ وه اذه :

 نعتست مل كنألف .. ماهتالا رارق اهلمشيو
 قنا دقق 6:كعم ركفت لوقغي

 .فنمح

 باسح ىلع ةبذاكلا رهاظملا لامكتسا
 ,. ةرايس تدروتساو .: ةيقيقحلا حلاصملا

 اهدروتست نأ لبق كنكلو .. تازايس ثالثا

 ركفت مل سانلا سولف نم ىلاغلا نمكلا غفدتو
 عساو قيرط ىلإ جاتحت ةرايسلا هذه نأ ىف
 ىلإ اضيأ جانحتو :. ةيزقلا ىف تلفسم
 .. ةيرفلا ةفزأو ىراوخ لك عيسؤتو ةدلفس
 دهمم عراش اهلك ةيرقلا ىف سيل نآلا ىلإو
 ثناكو .. تارايسلا زاوْرَمل علضي تافسم
 حللصت دعت مل ثازايسلا هذه نأ ةجيتنلا

 ةكسلاو كتيب نيب ةفانملا ىفالإ لامعتسالل
 نيطلاب ةئيلم ةبرتم ةفاسم. ىهو . ةيعارزلا

 حالضإ ىلإ رطضت تخبصأف « ثابطملاو.
 عقدتو « رخآو عوبسأ لك نيب تارايسلا
 .. ساسنلا لاومأ نم ادييزم اهجالضإل
 نود تارايسلا هذه تدروتسا دقل .. ايناثوا



 كا

 ةدايف ديجي نم ةيرفلا لهأ نيب نوكي نأ

 ترجأتسا كنأ ةجيننلاثتاكو :٠ ةرايس

 مهتابترم ىلع ةوالعو ؛ ةيريدملا ئم نيقئاس
 .هعم مهنم لك ءاج دقف اهثوبشاقتي تلا ةيلاعلا
 ةيرقلا ىلع دفاوتي أدب مث .. هعائاعب
 .ةليسو نع ثحبي مهنم لكو ؛ مهؤابرفأ
 .. ىهقم حتتفا مهدحأ :٠ لاملا بسكل

 جوت ناثو .. ةيرقلا خيرات ىف ىهقم لوأ
 طيرارقلا ىلع رطيسو ىوامشع' تن ةناهب
 .. اهدلاو نع اهتثرو تلا ضرألا نم ةثالثلا
 ددع ذيازت ىه ةجيتنلا ثناكف .. هرمخآ ىلإ

 مث :٠ اهجلاصم ٍتانسج ىلع ةيزقلا ناكسا
 نإ :..ثالدلا تارايسللاب تلعف اذام .. اهلاث

 ةرايسلاو ٠ كسقنل اهتبضصخ ,اهنما ةرايس
 ال نيذلا فويضلا لقتل اهتضصخ.

 تاجايتحا مهعم لقنتو مهتوعد نع. فكت

 : ةيكحملا سيئر

 ب02

 ةرايبلا مث  اهميقت ىتلا مئالولاو تالفحلا
 .ىرول ةرايس اهنأ ضوررقملا ناك ىتلا ةئلاثلا

 دبع اهبلع ىلوتسا « ةيرقلا جاتنإ لقتل
 دبعو ىوق ىرقلا دبعو نينيعلا وبأ عيمسلا
 .ةجحب اهمادختسا نولدابتي لهج وبأ ميلعلا
 .. لمعلا تابلطتم

 ( روضحلا عيمج نم قيفصت
 ىلع مودقلاب طبخي ةمكحملا سيئر )

 ( فععب ةصنملا ةفاح
 اوعض .. قيفصتلا مدعي رمأت ةمكحملا نإ:

 هنوعمست ام لك ةسارد عضوم ىف مكسفنأ

 .. ءودهلا بلطتت ةساردلاو ,  ىهتنينأ ىلإ
 .. ةئامشلا نع ربعي رهف مكقيفصت امأو
 بقاعي ةميرج نوكم نأ نكمي ةنامشلاو
 ... قافنلا ةميرجك اهيلع
 ( تمصلا دوسي



 سورا وبأ

 ماعلا ىعدملا

 سورا وبأ

 ا
 له... ملاع اي .. ةقطتنش نسانل للك اني +

 ىلإ اهب عافترالل ةيرقلا ىلإ تارايسلا لاخدإ
 وأ ةميرج ربتعي ةراضحلاو ةيندملا ىوتسم.
 ....أطع

 .تارايسلا عوضومو ( هعمسي مل هنأكو ) :
 ىلع هتمقأ ىذلا معطملا عوضوم ىلإ انعفدي

 لثلا جرب ٠ هتيمسأو ىعاززلا قيرطلا ةفاح

 .اليض اددعالإ بذجي. ال معظملاو ...ةيمألا

 تعلشملا ريطفلا مغر نئابزلا نم ادج
 هب ترهعشا يذلا كبرفلاي وشحملا مامحلاو.

 لدي نأ نود رمت ةديدع مايأو ... ةيرقلا
 ىلإ تايولحلاو لكألا لقنيف .. دحاو نوبزا
 .. ةيرقلا ىف ةفورعم تايب

 هد .. ابوروأ ىز اوقبت نيزياع شم ىنعي :

 ماعلا ئعدملا

 عنا61/ت

 نم ىاج ىللا راثآلا عاتب كيتاناق رشم

 .معطم اهب كانه ةيرق لك نإ ىل لاق اكيرمأ
 قحلا . ةيعارزلا قزطلاب نيراملا ةمدخلا
 .. معنا ام ىزت مكيلخ .. ىلع
 مزال ناك ابروأ ىز ىقبت زياع تنك اذإ :

 اننيب ةراضحلا قرف وهو « ةنس نيتيم ىنتستا

 نيب اقرفلا ىف تسيل ةراضحلاو : مهتيبو
 م ةراضح لك نكلو ٠ لوقعلا ىوتسم

 اهل ةيصخش لكو .. اهئاذب ةمئاق ةيصخش
 ثلاك ول ىسعي .. ةصاخخلا اهتاجاينحا
 لغيإ جرب ىز جرب ةجاتخم ابروأ ةراضح
 ةراضحسلا نوكت دقق: امعطم مشيو

 كنكلو ,. جربلا اذه ىلإ جاتح نال ةيسورلا
 .ةرايز لبق كنأ ةجردل «.دلقم درجم تنك

 نيحالفلا لك ثرمأ ةيرقلل شوتنكم رتسم
 لقحلا ىلإ اوبهذو « تانولطني اوسبلي نأب
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 لكو اوداع نأ ةجيتتلا تتاكف نولطتلاب
 .. ةقزممو ءاملاو نيطلاب ةقزغم تانولطتبلا

 عقرب ردي حالقلا نأل عفت ىتلا ىه ةيبالجلا
 نيطلا ىف لغتشيو هردص ىف هقلعيو اهلبذ
 ةسل ةيبالجلاو هيلجر لسقب نيدعبو هيلجرب
 شوسبل ام .. الثم دئهلا ىف فاوش ,. ةفيظنا

 عم عقتيي ىللا وه مهعاتب ىزلا نأل تانولظتب
 نيلي سيلب زواع ىللا .. مهلغشو مهوج
 ةطلسلا نم رمأ شاقيي ام امنإ : هيجعي ام ىز
 دلقت تلواح تنأ :: تاتولطتب اوسبناب

 ىكرتلا ىزلا مرح قتلا كزونانأ لامك
 عيضو ٠ ىبرغلا ىزللا ضرفو ىنطولا
 سيل مهترمأ كنإ مث .. ةيكرتلا ةيضخشلا
 ىللا نإ عم مزج مهسبلت تيسنو تائولطنبلا
 .. ةمزج هاعم سبليب ايروأ ىف تولطنب نمبلي

 عورشم لشف نأ ةسجيتلا تئاسكو

 سورلا وبأ

 ماعلا نعدملا]

 ا

 '.. تانولطعبلا
 اهنا سانلا رمأأ مزال. ناك .:.ىلع قجلا, :»

 .. خستت ال مودهلا ناشلع ةنايرع شيغت

 عاب شوتنكم رتسم ( هعمسي مل هنأكو :١)
 روباو نأ كش .الؤ ...ةنارح وباز كل
 .. ةماهلا ةيعارزلا تالآلا.نم وه ,ةثازجلا

 دع نإ .. هيلإ ةيرقلا ةجاحب ىدم ام نكلوا
 ةلآ دعبو , اهتئارحل ىفكي ناك ةبرقلا لهأ
 لوطأ تارتف ةيرقلا لهأ مظعم لطعت ةثارحلا.

 رسفبلا مهبناجب ل طعتو . لصعلا نع
 ىرتشت نأ لبق بجي .ناكو ... سوماجلاو
 ةلآلا هذه مهلطعتس نملربدت نأ ةثارخلا ةلآ

 ةيرفلا ضوعيو مهضوعي ىذلا لمعلا نع
 بجي ناك مث « ةيزشبلا اهتقاط لالغتسا نع
 ىأ ةيناويحلا ةقاطلا لالغتسإ ىف ركفت نأ
 .. الام نابلأ عيصمت ءاشنإب ىوماجلاو رقيلا
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 لب اذه نم ءىش ىف ركفت مل كنكلو
 .. سيبابد عنصم ءاشنال اعورشم تعضو
 رهاظنت نأ ديرت تنكو ب رهظملا كمه لك

 .. ةيعانص ةيرق ىه رضخخألا لدا ةيزق نأب
 فرعت له ,. ةيعارز امئاد ىقبتس اهنإ .. ال

 .ةريزج ابوك نإ .. ابوك ةريزج ىف ثدخ ام
 ديلقتو رورغلا اهبكر نكلو . اضيأ ةيعارزا
  ةيعانص ةريزج حبصت نأ ثررقو رهظملا
 عيضمم وه هسيماقأ عنصم لوأ تاكو
 رونلا تادادع ىأ ؛..زوتتكلا تالا:جاننالا
 نأ تفشتكا تاوننس.دعبو .: ةايملاو

 نيرشع نمث اهفلكي داحاولا دادعلا ةيعانص
 اهدروتست تناك قتلا تادادغلا نم.ادادع

 نع تنغتسا اذإ اهنأ تفشتكاو ... اسنرف نم
 داريتسا ىلإ ةرطضُم ىهف :تادادعلا دازيتسا
 . تادادعلا اهنم عيصت:ىنلا تاماخلا

 سور

 .ماعلا
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 ىذلا عنصملا تقلغأ نأ ةجيتلا تناكو
 نم . :تادادسلا دروتست:تذانعو .هتماقأ

 أدب دق قيقحتلا اذه نأ هلل دمحلاو .. اسرق
 .. سيبابدلا عنصم ءاشنإ ىف أدبت نأ لبق

 ىوتسملا عقرت فيك .. نذإ مدقتن فيك .:
 .. ىجاتنإلاو ىراضحلا
 نم ضلاسلاو * ىعارز, دلبك الوأ مدقتن, :

 لك ىف هلامكتسا دعب. ىعارزلا جانتإلا
 « ةيعارزلا ةعانضلا ىف. هلغتست .. نضرألا

 نم داريتنسالا ريفوت ىلع موقي .ال .الالغتسا

 انثإ يسحق ىنطو رهظمك جراخلا
 داريتسالا فيلاكت نط ةفيلاكت ديزت الأ بجي
 رهظم درجم ثسيل ةلأسملا .. جراخلا نم

 ..1 ئناذ ءاشكا ةلواحمو ىلطو رورغو
 كانه سيلو , ىباسحب لقع ةلأسم ةلأسملا

 ءافتكا ىفتكت نأ نكمي هلك ملاعلا ىف ةيرقا



 م

  ايقق
 ىق اولغتشي ناشلع اهوييسي دلبلا لهأ ىنعي .: .٠٠.٠ :سورلا وبأ

 .اورجاهب مهيبسأ .. 'ةنيدحلا ىق ىللا عناصتملا
 ... انه عئاصم مهل لمعأ الو

 قبض ئعارزلا لمعلا نأل نورجاهب مهنإ..: . .ماعلا ىعدملا
 ىلع تلمع كنأول؛.: المكتتسم سيلو

 لد, نم تعفرو :ةيعارزلا :ةعقرلا:عيسوت:
 لسانا داعل ايفالس غي ىف ثادحح انك حالفلا
 ..: اهب اوكسمتو ةيرقلا ىلإ

 للاب ةطيحملا ىرتقلا ىف شيعت ىنتلا
 تيب برخت نأ لواحم“ تناك .'رضعخألا

 صلختلا ىلع رمآتت تناكو ء رشنخألا لعلا
 ديدج ملاع ءاشنإ ىف ثأدي نأ درجمل ىنم

 نأ كوديرث متنك له .. لمتكي نأ نوفاخي



 ماغلا ىعدشلا

 اع

 لبقتسملا نيأ .. انتدلي:نومطحي مهكرتأ

 نإ .. همساب نوثدحتتو هنولتمت .ىدلا
 الوأ جاجي لب تاملكلاب ىتي.ال لبقتسملا

 هسقنل دهمي ىتح برضلا ىلإو ةوقلا.ىلإ
 .. قيرطلا

 نكلو .. كدحو كيأر نع ربعي مالك اذه:
 نم اريثك نأ ملعت تناك كب ةطبتحملا لوقعلا

 قسحتست نكت مل انهتيرض ىنلا ئرقلا
 برضي نأ لبق ليغتسملا نإ مث .. برضلا
 ىنلا ةصاخلا تاقالعلا ,ةيوقت ىلع دمدعب

 نأ لبق مث .. برضلا نع هينغت نأ نكمي

 ثيدحي هنوق ىنييو هسفن ىنيي نأ برضي
 نأب اليفك هنم هئادعأ فوم درج نوكيا

 برضت تأدي كنكلو .. برضلا نع هينغي

 ىلع لهسلا نم ناكف ةيرقلا ءانب محت نأ لبق
 اريخأو .. كتابرض درت نأ ةرواجم ةلئاع ىأ

 ,سورلا

 تلكوس

 .فوناكيرمأ ةكرش برضت نأ تلواح كنإف
 تنانكو « ةرراجملا:عتاصملا كلمت ىتلا

 ةياصع كيلع تطلب انأ ةجيتلا

 تلأس كنأ ولو ٠ اتيب تبرحخو ئلوبمارسإلا
 ءانبل تغرفت ول كنأ تفرع اميرف ترشتساو
 .اهمالحأ لك قنقحتت؛نأ ىلإ: الوأ ةيرقلا
 اهسفن ءاقلت نم فوماكيزبأ ةكرش تلسلفألا

 مل كدكلو .. اهلك ةيريدملا اهنم تصلختو

 ..انحأ رفعت

 تناك فوناكيرمأ ملاع اي... ىد ىتح :
 ٠ مزال تاكو الكاتب

 ىف مردقلاب طبخي ةمكحملا سيئر )
 (ةدح

 دبع مههتملا .. شانقنلا تقو اذه. سيل .:

 كم دس



 تلا

 هعمسا ىللا لقتاو .: فوشاو عمسأ يلغشا
 + هفوشاو

 :٠ ةبذاك ارابخأ لقت تسكأ كنأ كعمهت نإ ++... ماعلا"ئعدتلا

 كل تناكو .. ىرخخأ ارابخأ ىفخت تنكاو
 ضعب ىذؤت نأ ىلإ كمقدت ةيضخش حفاودا
 .. مهيلع سورلا وبأ طيلست يئرط نع سانلا

 فرعي نأ عيطتسيإ دحأ ال ,٠ ئتوقدنم“:4 .٠ ٠ عيتتسلا دبع
 هلك .. ىازا هفرعأ ح٠ «قدصلا'نم باذكلا

 نيف ررقي ىللا وه ضوزلا بأ ناك .. مالك
 نيتك ام ىسفن انأ .. قدصلا نيفو باقتكلا

 وبا نا فرعا اان هيق ناك مييحتص .: تفرعأ

 . مهنم صلخي زياعو منههركي نوزلا
 ىف مهيدوت مهنع ازابخأ هل لقنا تتكو
 هلا لقنأ .ىتتأآ' ىرجتسا.شينك امن-+ ةيهادأ

 « مهأربت وأ مهفقاوم ديؤت.وأ مهذيفت ارابخأ'
 اه لبق ىنم صلخو ىنحبد نمورلا وبأ ناك

 8 ةقكحملا ص ئور

 لهج وبأ

 اذ, ةمكحملا نسيئإ

 ىوقلا ديع شكرحعي ام عارذلاو#..:عارذلا انأ :

 تايد
 ايي مهتم صلخما
 ىه ام .. لهج وبأ منيلعلا دبع مهتنلا
 ؟ كلازقأ.

 شيل ام .. نامل درست... .ناللء نأ

 ىللا وه ناك ء سورلا وبا وه لقعلا .. لقع

 .. ىئاسل ىلع ةراكفأ طخخيو ركقيي
 ؟ كلارقأ .. .ىوق ىرقلا دبع مهتملا

 انأو :..هكرحي هيحاص مزال... هدحولا

 ام .. هعاتب انأ .. ساؤرلا.وبا نوه ىبحابص'

 ماكلا صاصر هد .. هريأب الإ كرختا شردت
 يف هددع هليشيي ناك ةجنبط ماكلاو ةيقدنب

 ىلينزمأم امل الا شوفلي ,انر ةنرغلا

 ىللا صاصرلا ملي برضلا دعبو ..بزضلاب

 ىديإ ىف شيتك ام .. ةنزخلا هعجريو لضاف
 ... رماوألا ففنأ ىنإ الإ ةجاخأ



 سوزلا وبأ

 نورا وبأ

 سورلا وبأ

 : .ةلكحشلا ليز
 سورلا وبأ ...ةيرقلا لاومأ ةفّرشي مهتمانأ له

 ماع

 ءراهتي أدب دقو  سورلا وبأ )
 ىلع ودبت فرقلاو طخسلا تامالعو
 نيمهتملا ةثالثلا ىلإ تفلتبو ههجو

 ( مههوجو ىف قصيي نأ مهي هنأك هعم
 نم مكذقلخ نم اه ما ..:؟عتضتا؛ىفح

 ىلإ تفعلي ) نيقلاخلل ىتحنامأ ال .. مدعلا
 ٍفيعض توص ىف ملكتيو ةمكحملا سيئر
 نمار
 .٠ ملكنأ نأ ىقح نم ليه :.:سيئرلا ىديس:

 حيرأ ىتح ىتجيرب الاؤس.لأسأ دأب دضقأ
 ؟ ىتيساحي ئذلا ليقتسملا نعم

 ب ملكت
 .. ىتينطو ىق مهتمانأ له .. لأسأ نأ ديزأ :

 .. ىتيزق ىلع ىتربغ قف
 .. ماهنالا رارق نف اذه سيل :::ل
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 كلالغتسا ةءاسإ ىف رصحني ماهتالا نإ .. ال. + :ةنكحتملا نيكو.

 لاومأ لالغتسإ ةءاسإو.ىتطولا كروعشل
 ةيرشبا اهتايناكمإ لكو « ةيرقلا 1
 .. ةيداضصتقالاو. 1

 ماعلا ىعدملا مالك نم تمهق امك تبنسلاو ++: سورا
 ىف ةركفملا لوقعلا ىلع ىدامتعا مدع وه
 .: ةيرقلا

 1 حيحص اذه:

 نم رجرأو .. ىبتذبفردعأ انأف نذإ :
 لئاسو ميظنتو ةطبخ ىل عضي نأ لبقتسملا

 :.,ةركفملا لوقعلا ىلع دامتعالا

  مكحلا نالعإ عم ىئي اذه
 وضع عم ةسكحملا شيز ةزاغج)

 مردقلاب طبخي مث , راسيلا ونضعو نيميلا
 ( ةضنملا ةفاح ىلع

 .. ةلوادملل ةسلجلا عقرت

 ةمكحنملا سيئ

 'نسورلا

 : :ةمكتملا نسي

 : ةفكحللا نثر



 وضحا ع

 روضحلا دحأ
 روضحلا دحأ

 رؤشحلا دغأ
 روضحلا دحأ

-- 

 نم جرختو ةمكحملا ةعيهن موقت )
 لك ىف ةيلاع تاوصأ عفترتو ..حرسملا
 ىلع ةعبرألا نومهتملا سلجي منيب: ناكما
 ( نابضقلا فلخ مهل ةطصخملا دعاقملا
 ديكؤم .. ةيهاد ىف.اوجؤرياخي لود“.:

 دن ماقعإ
 ؟(يملكعت فرغ هلو, :
 هنا: شوتستت.ام ... مكيلع مارح .ةعامج اها :

 ... نيف انيقيو نبق انحأ .. ريتك لمع
 .1 انك ام خرطم انخا :

 وبا الو ... هيإ لاقاننينيعلا اوبأ متغمس
 ام ىنعمشا ... ىوقلا دبع الو .. لهج

 .هدك لبق هد مالكلا شوا
 ( ةصنملا فلخ فقيؤ خيراتلا لخدي )
 .1ةمكحم :

 ىف روضحلاو نومهنملا فقي .)
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 ةمكحملا ءاضعأ لخديو:. بقرتوأ

 نم لك سلجيف مهدعاقم قلع'نوسلجيو
 ( ةمكحملا ىف

 سورلا وبأ نأ امب ( موددقلاب طبخي نأ دعب ) :
  رضاحلا لثمي ىذا قئاسألاوضعلا وها

 هسفن دعي نأ عيطتسلب ال لبقتسملا نأ امبو

 ىلع دسنعا اذإ الإ ةييلؤتستلا لسعتتلا
 نأ عيطتسي ال رضاحنلا:لأ امك زضاححلا

 هدختا اذإ الإ لبقتشملا لحنا هيجتاوب.موقي
 هيلع ءانبو اذهل « هريكفت قلع ارطيسُم انساسأ

 !,ةمكطلملا ث رزق دققا
 ةملاق ةمكحملا هذه'رابعإ ع الؤأ

 رشعلا تاودسلا لاوط انيموي,ةزلعلسوا
 ىتلا ةرتفلا ىهو  مويلا نم.ءادتا ةفداقلا
 ارضاح حيبصأ دق ليقتسملا اهدقبب نوكي
 دجألا ليقتسملا ءازإ ةيلؤعشملا/لمجتي"



 دعو شا

 أ ةختيالأ رضاحلا ىلع ضرقي ايناث
 .الإ ةيرقلا نودش ىف ةكرح ىأ كرجتي وأ رارق
 ىلع لوصحلاو لبقتسملا ىلع نضرعلا دعب
 ... ةتقفاوم

 هذدهل رضاحلا ةفلاخم ةلاح ىف  انلاث

 قيطيو : اروف ةيلوثسملا نع لزعي ماكحألا
 ىضقي ىذلا 1651. منقر نوناقلا هيلع

 .ةلاح ىف ةدبوملا ةقاشلا لاغشألاب وأ مادعإلاب
 . لبقتسملا ىلع ءادتغالا

 نع رضاحلا ليج لزع اذإ س اعبار
 ىف ةيلوئسملا لبقتسملا ىلوتي ةيلوئسملا
 لمبجحي ىلا ليجلا نس عَ عم ىتح لاحلا
 مهتساردل مهلامكتسا مدعو .ء.هيلولسم
 -. عقاولا عم مهيراجتو

 ... مكحلا ىهتلا

 ( نيرضاحلا عيمج نم داح قيفصت )

 ا

 ىسيحيو مستسيب سورسلا وسبأ )
 ( نيقفصملا

 ... كل شم ليقتتتتللقفصنب نجا : نيرضاحلا دحأ
 داقعنا رمتسي نأ ىلع ةسلجلا فقوت : ةمكحملا سيئرا

 .: ةيلوهسملارأد ىف ةمكحملا
 ءاضعأ أديو , رمتسي قيفصتلا )

 . ( جورخلا ىف ةمكحملا



 تا

 ىناثلا دهشملا

 (( ةيلوتسملا راد )
 توبيك نبللا نيطلا نم. ناردجلا

 .ةيبنجأ فحتو روص اهيلع قلعم . نيجالفلا
 نم نكر ىفو ٠ خيراتلا لحارم لك لثمت
 للق ةعومجمو ءام ريز دجوي رادلا
 اهقوفو ةيئابرهك ةجالث هبناجبو ؛ ىوانق
 ضرألاو « ءاملا هب ظفحي امم ؛ سمرت ٠

 عطق اهقوفو ىدلبلا ريصحلاب ةشورفم
 ةبتكو , رشع عبارلا سيول زارط نم ثاثأ
 شقلاو بشخلا نم دعاقمو ىلوبطسا
 ىهاقملا ىف لمعتست ىنلا دغاقملاك
 «( ةيدلبلا
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 ريغت دقو سلجي ضوزلا وبأ هللا رمأ)
 .امم ايدل ابابلج حيصأو هسشبلي ئذلا ىلا
 ةيقاط هسأر قوفو فيزلا ءايرثأ هسبليب
 ( هيدلي

 نيذللا ةثالعلا سورلا:وبأ لوح فقي.)

 هعم نيمهتم اوناكو ةيلرئسنلا هعم نولمخي

 ( مهنم لك لكش ريغت دقو
 حبصأ ؛ نييعلا وبأ.عيمسلا اديع

 الإ هيف سيل هيفنك قوف هلمحي ىدلا سأرلا
 .. ( ناعنلا ناناأو.. ناعبثا نانيع

 هناسل عطق لهج وب ميلعلا دبع

 نم هتفاح زربت ناسل الإ هل دعي ملو ليوطلا

 ناك ىذلا نوفوركيملا ىفتخأ دقو هيتفش:
 هدي ىف كسمي حبصأو ,. هزدلص ىلع هقلعي
 (.٠ ءاضيلا قاروألا نم ةمزرو اليوط املق

 خيش سابل سبلي ىوق  ىوقلا دبع



 2-0-5 تاععس

 .. رسلا ىف تاكرحتو .. رسلا ىف. مالك لب ء احالس لمحي ال هنكلو ءارفخلا

 " تيقب سب هدك فراع كتذايسو (  امخض اباكك لمحي

 قولد .. ىبخت ىللا ىه تناك سانلا نامز. «طخسلاو ةساعتلا مهيلع ديب ةثالثلا

 .٠ اوبخيي ىللا همه ماكحلا ةماستبا هيتفش ىلعو سلجي سورلا وبأو
 شيلاقبام صالع انأ .. شوبخي امالووبخي : لهج وبأ . ( هءاكذ اهب ىفخي هنأك ةنيبخ ةفيعض'

 .. هبنكا مزال هلوقا ىللا هيإ لاف ,. توص ,. فوشاالو عمسا شتقب ام :+ صالخانأ' : ٠١١ عيمسلا دبع

 نشفرعت ام سادل بتنكأ .. ننيمل بتكأ ام, ضعب ىز انيقب شيواسي ام حالف ىأو انأ
 رقت ىلا الإ شعمسا الو فوشي ىلا الإ نشفوشا
 هبتكنو هلوقت ىللا ناشلع:... بتكت,مزال .: . . سورلا وبأ , هعمسيب

 ةسيرخ ىف لجسي .. كيلع بسحمي تقولد .. عيمسلا ديعاي تريغتا سانلا سب 4:0: ١ سورلا وبأ

 .. ليقتسملا ىه ىللا لمعتبو « اهفيك ىلع ملكت سانلا
 ىنفرع هيإو .. ليقتنسملا لامو:ىلام انأ : لهج وبأ نينيع نم رثكأأل ةجاتحم شم ئقبت :+ هازياغ

 مكاحلا مزالو ملكتتب .سانلا .. لبقتسملاب هيإ اولوقيب فرعت ناشلع نيينتا نيندوو نينتا:
 توص نم ىلعأ توصب ملكتي دحاو هل ىقيي . هيإ اولمعييو ا

 توص نع ىلعي هتوص ىللاو .. سانلا لك .ةيرح اهل انيدا امهم مالا ..:كمم نشم. :5٠ علطتتلا دبع
 عنطقت .."ىتقوض نع ئنعي: .. مكاجلا . شوعمسن ام مالك هيف لضفياخ مالكلا



 سورلا وبأ
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 .. عطقتا ىللا انأ تال امنإ .. هنانتلا

 انأ ىنقدص .. تكا قضاز كلتدايسو'

 .. ىسفت ىلعو كيلع فياخا

 .. شفاخت ام : (اةزازم نفءاطسعبم )1:
 .. نمطا

 تاحفض نم شيتعا مزال هيإ.لاق اناو + ئوق ئوقلا دبع

 نونئاقلاو روصستلا بانك .. بانك

 سي لوبلا ل كلتختلاو « ىاججلا
 ىدأ .. هلك هدب هيإ لقعأ :.. ىركتعلاو

 . روتسدلا ئه فتك" قرف ةيقادبلا تناك
 وه ىطسو ىف هقلعا يللا رجنخلا ناكو
 قه ةدنليلا ىف ىنيشنا كناكو + كوناقلا
 اننا ىللا اهي ضرفاب "للا :ةطخلا اهديحؤلا
 اي كيلع تحار .. نضال ئتقؤلد 2 هواعب
 ىلاغألا نم دحاو ولا تعي: .. ىوقلا دبع
 هنا هاجرتأ مزال يقر" قلع ةنيكس ظحب

 .نعورلا و بأ

 كافل

 .ةياغلء ىلع صلخي املبق يش ئلغ ننسي
 ...هيإ اولوقيي توتاقلاو.روتسدلا فؤشا ام
 كحضتب تقب اهلك: اسيلاوح ىللا دالبلا
 ناو ىد لابقتسملا ةياكحي موي نم انا اديلع

 لصوا فسكتا .. اقيللي بيتمأشودقا:ام
 توفي دج م لك .. ,ةيعارزلا ةكسلابةياعلإ

 نم خسخنتي بانك (لياشي ىتقوشيوت ىلع
 ىف ةميق انل دعت مل .لصاليخب ..,كححضلا,

 ., ةيريدملا

 ,. انقرتا انحا .. ىوقلايديعباي هدك نشب
 نم سانلا اومح ام ىز نونافلاوروتسبلا
 ليي + سانلا قم مكاجلا اومجيب مكاحلا
 .. سانلا نم كومحيبو كنب شانلا اونمجيتا
 .٠ برضق ام لبق ركفت ىنعي طيطختلاو
 ام.ي» نئانبربض ام ركفن انيدتبا ام: موي نمو
 انقح ىف طلغ دح ول, امنإ... شانطلغ



 سورلا بأ

 عيمسلا دبع
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 ام ىئانلا .. برضا كلل لوقيب طيطختلا

 سانلا .. ىوقلا دبع اه انيلع شكحضتب
 امل كحضتب هدك تاشلع انل ةعمطم تقب

 نم ىرجت الو انمتشعب تناك ام دعي انفوشت
 .. انم ةقياخ تاشلع انمادق
 ىقييو نيتنا وأ ةئس اهلك ىنعي .: اهترعخآو :

 نيكسام ىللا مه ليقتسملا مهومسيي ىلا
 انودعقي .. ةيهاد ىف انحا:حورنو :. دلبلا

 .. خارفلا ىز انتويب ىف
 هسأر ىقليو ههجو رهفكي سورلا وبأ )
 ( ىسأ ىف دهني وهو هغنك ىلع

 .. حيحلم

 وبأ ىلإ نورظني ةلالدلاو تمص ةرتف )
 .٠ ( سورلا
 كتدايس ىل حمست ( ضيفخ توص ىف )
 .. ةطخ جرتقا

 سورلا وبأ

 و

 سورا وبأ

 نيود

 لهج وبأ

 4ع

 :٠ عيمسلا ديع اي حرتتا ..

 + موي لك لبقتسملا عوني ةثالدلا مزعتب تنا
 ةبجل عامتجا ءاهتنا دعب ادنغلا ئلع

 شوموقي الو ودغتب .. :صالخ .. طيطختلا
 قيوق ما ةيلولا .. .ربقلا'ىلع اللا ادغلا نما

 يهو ؛ ةريطفلا ىلع طحنت ةتح اهدنع

 ىقيي ناسللا ىلع برقت ام لؤأ . ةنحلا
 . هللا همحر ىف هيحاصو ناسللا

 نيموبلا عفتني شاقب ام دن مالكلام ازخخاسن :٠)
 مايأ ... نامز ناك هد .: عيمسلا ديعاي لود

 اوشعتي مهاعد امل كيلامملاو ىلع دمحم

 .. مهيلع ضلخو ةدنع
 انيب لصو هد .. هللام ىلع دسحمو

 2: لوضانألل

 ام قيوق ما ةيلولا نإ اصوصخن ... ىد شالب

 لك ةثالثلا .. ةيناث ةقيرط هيفامنإ .. شرتستا
 (.. عطسأالو



 -اهاد

 ةيإ لاقي. ةعرتلا ىق بكر م طوبكاري موي

 بكرتلا .,صالخ .:. ىقاوسلا قلع اوفليب
 .. ةوعد شانلام اتجاون ....تقرغ

 ىل اومجر :: مهبلع مئنوينم ...ىقؤقدبص ..:بدس.ب .ككوقلا بع
 عوتب نم دحاو اوقالتاجنشموا6 ىلإ
 .. دليلا ىف ةميق هل لود لبقتنسملا

 مسقتا .. ةيافك( فرقو طمخس ىف: ..: ...٠ :نسوزلا أ
 رصعلا ىف نيشياع اونوكت.لم ىز.اوركفتي
 شاقبا م هد مالكلا مكل, تلقا ../قلهاجلا
 تدخأ صالخ سانلا,...إ لاود نيفويلا عفتني

 ول ىنعي .. رضاحلا مكاجي ليقتسبللا ىلع
 موقياح ؛ ةجاحي لود ةيالثال,اىرج

 نيمو + ديدج نم انمكاجيو :ليقتسنلا
 لوط لبقتسملاو .. هيإب مكخياح فراعا
 1, شتومي ام تكسي اذإو..:شياع.رمعلا.

 .؟ يا لمعت بيط. .:نولوعسملا ةثالثلا

 تاق

 ع شنتكلام .. ىذا ةياكجلا/انآ لبيس: +1. .«نسؤرلا وبأ
 :: اهيف اوركفتالو اهي

 1+ كل اهنبس ؛:نولزيسملا ةثالثلا
 نيذلا راغصلا ةثالثلا:نابشلا لدي )

 دهجلا مهيلع ودييو . ةفكاحمملا اولؤت
 نم اوداع مهنأ ىلع اليلد ؛:ةبزتألا راثآو:
 ( قاه لمع

 مارشحا ىف مهلبقتسي سنورتلاا ونبأ
 ( ةمرعحم ةلماك هتيصخشب اظفتحم

 ىف مهنولبقتسي نولوئسملا ةئالثلا
 نم ةخراص تاكرخنؤا ةريبك تامانحلا

 .(ةفاهنلا تاكزح
 .. ئدالول ايا ريلا حاتم ا.:أ٠ +. لللورلا بأ
 ا... زعل حاشا ةمدللا

 ةعلطو مدقتلا رون قلعي»قازاشإلا حابضاانج: :+٠ «لهمجتنؤنأ
 . لبقتتتملا الجنا حومطلا:



 عيمسلا دبع

 ىوقلا دبع

 تاولس

 لدلا ةرصن ليس. ئفا لمعلا جاببضإايا
 ... هتاببأ ةداعسو . رضعألا

 .نوتاقلاو روتسدلاو لدعلاو قحلا حابص اي :
 .. طيطختلاوا

 ( ةيحتلا نودرب ال رافصلا ةثالثلا )
 ( جراخلا نم ةيوق تافانه عفترت:)
 .. ليقتضملا شيعي نا
 .. انلامآ مه اهنا
 .. ةارولا ىلإ ةدرعلا الو قاشلا لمعلا
 ةثالدلا نابشلا ىلإ ريشي سورلا بأ )

 ( .. ةذفانلا نم ريهامجلا اويحيو اومدقتيل
 مهضعب نومحازتي مهو ةثالثلا مدقتب )

 روس ىلإ لصعي نأ لواحي مهنم لكو ضعبب
 روسلا ىلإ مهنم دجاو لصيو . ةذفانلا

 مامأ مهزربأ حبصيو هيليمز اطسوتم
 هليمز هحيزي  ىبحي نأ دعبو ريهامجلا

 سورلا وبأ
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 ثلادلا مدقتي مث ؛ ىبحيو هناكم فقيو
 هناكم فقيو هفتكب هيليمز حيزيو
 نع اديب ةئالثلا دوعي مث .. ىيحيو

 .( تافانهلا تكستو  ةذفانلا
 اميف تشاع نأ دعب ريهامجلا تدوعت.دقلا :

 موي لك ةيلوتسملا راد ىلإ دفت نأ اهل هانققح
 ةسلج عاسمتجا لببق لبقتسملا ىيحتل
 ىف ثدحي ديدج ءىش اذه .. طيطختلا

 .. مكل لضفلاو .. ةيرقلا
 .٠ ليقتسملا عم رضاخلا نؤلعتل لضفلا : ةمكحملا سيئر

 راسيلا وضع

 سورا وبأ

 لغشت تافادهلا هذهو .: لمع تقو هنكلو :

 .. لمعلا نع سانلا
 « ةمظنم تاعمجت اهنأ ظحالا تأديادقو .:

 ايدايق اميظنت كانه نأ ىف كلشلا ريثي ام وهو.

 .. هسفن نع حصفي الو « مهلا
 ةد'ةعحم فور ام كلا ةزألا :٠
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 تقو ىف عمجعلامادسب ةلئاتاق :زدصت 3+ ”ةزانسإلا وسع

 .. مويلا نما ةادتيا نونأقلا,نديطيلا'1-47 سول اوبأ
 ناك اذإ ام ةفرعمل ىتطاقتلاو ثيحبلا اىتزجيلو :17٠ !نيمبلا وضع

 .. مئاق ىرس ميظنت كانه
 .. الاخ تحب ادن ادن ميمتسلا دبع. ؛.-...:+ 'نمؤرلاءوبأ
 اوفاضي نينذأو نيتيغ لإ جاقحي ةشسحببلا نإ, :.--..عيمتسلا دبع

 ل. ىدتع اغيىلإ

 ..الل حلتي :  نيميلا رضع

 قع قشكلل دعب نيتي مل ثقولا نإ +. .٠+ راسيلا وضع
 .: دجو اذإ ىرسلا ميظنتلا

 مههتخ رف نع اوربي نأ نمانلا قلع. يم نإ مث : ةمككحملا سيئر
 .1 مهل ليقتسملاهققحي املأ مهديأتو

 ... لعفأ نأ نواديرت اذام ::: ثرتحا

 حينن ىتخ رخآ تقاواىلإ عؤضاوملا لؤي“:
 . ةلؤاقملا ةلطرف ةملكحتمللا

 تكاسهبم

 .. ةسلجلا أديت نآلاو د. لجؤي اذ ...٠ سورلا وبأ
 دبعو لهج وبأو نينيعلا وبأ جرخي )

 ىف نينحنم ءارولا ىلإ نوطخي مهو ىوقلا
 ( ريبك قافن

 ... ىازل نيجأرات يوتا ايترتقونع 4...( راسيلا وضع
 ..ب ةميدق ثاداع ىد... 'ةدياف:شيفزام:: :

 ةفيعض ةيصخش اهنكلو تاداع تسيل. :
 .... قافنلا ىلإ جاتجت

 مالكلا اذه عمسي'..:سيورلا وبأ )
 ةهافت نع ربعي هنأك افرق هيتفش ىوليو
 . ( رئاهصلا هذهب همامنهال لبقتسملا

 وسبأ مهطسوتب ةعبرألا سلبجي
 ( ةسلجلا أدبتو ؛ سورلا

 ققحت امع اريرقت مكلل مدقأ نأ ىلا اجنمسا..:: ١ .٠ :سورلا: يأ
 لئلا جربو معطم انلوحي دقل, ... :نآلا:ىتخا

 ام ىلع ةوالعو ؛ ىفشتسم ىلإ رضخألا



 راسيلا وضع

 نمورلا او بأ

 ديباا#6 بي

 ىحّضلا ىوتسملا عفر ىفشتنملا هققحا
 ىف ةبيط ةعمس هل تحبصأ دقق ةيرقلا لهألا

 لك نم ىضرملا هيلع فاؤتو اهلك ةيزيدملا
 هتاقفت دس ىلع دعاس انأم ةزواجملا ىرقلا

 .: لخخدلا ىق.اضئاق ققح اضيأو
 اهعقدي ىتلا جالعلا تاقفن ضيفخت بجي:

 ضئافلا اذه ىلإ ةجاح ىف انسلف ىضرملا
 قيرط نع اهقفحت انحابرأ ربتعي ىذلا

 ٠١ ضرملا
 اذه انصصخ دقل ( طخس ىف هنهني ) :

 ... ةيرقلا ىف ةيدادعإ ةسردم حاتتفال ضئافلا
 مهئانبأ لاسرإ نوضفري اوناك ىلاهألا نألو:

 مهولسري نأ اودوعت مهنأل نمزادملا ىلإ
 ىلع مهنم اولوتسيو لوقحلا ىف لمعلل
 لك لهأل عقدن نأ انررق دقق , مهروجأ
 ىف شورق ةسمخ ةسردملا لدي بلاط

 : ةمكحملا سيئر

 سورا وبأ

 - 1ع

 ءاضاقتي ناك ىذلا رجألا نع مهضوعنل مويلا
 اذإف .. لقحتلا ىف لمعلا ريظن بلاطلا انها
 نعت ىفشتسملا لد ضئاق نع انينقتسا
 . ةسردملا لفقن نأ اذه

 وضع عم ضواغتي ةمكحملا سيئر )

 .( راسيلا وضعو نيميلا

 ٠ عوضوملا اذه" ثخب لعؤي
 ىنلا لمعلا تاعاس لغتتست نأ انعطتسا دقو:
 ىف لاجرلا انلغش نأي : ةثارخلا روباو اهرقو.
 عمم ىقو ريضحلا ةعاتصل عنصم
 نم ةيرقلا جاتنإ ىلع نيدمنعم , داجسلل

 هب ماق اعورشم انققح اننأ امك : ماخلا داوملا

 ريطفلا ريدصت عورشم وه» ةيرقلا ءاسن
 ريغضنل ةقيرط انفشتكا نأ دعب تتلشملا
 كلذبو « هفيلغتو فورعملا .ريطفلا مجتح
 .ةرواجملا تايريدملا ىلإ هريدصت ىف انججت.



 راسيلا رضع

 سورلا وبأ
 نيمبلا رضع
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 ركقأ ىتإ ىتح « ةرخاقل لإ لصي أدي ةنإ لب
 انتريطق نع تاتالعإ ةلمتح رشن.ءدب ىف
 ..: فحلملا قق' ثيلشحلا

 اريقيب شدح ام :::اتننالقإ اشالبا.دألا :
 ../ةيفصرلا اتانالعإلا

 '.!!نئاالب)

 ملكت مهلك شانلا قلخعت ىد .. هيل شالب“ :
 رضخأ

 . تانالعالا عوضوم لجؤي .: ةمككحملا سيئر

 ءانب ةداعإ عورشم كلانه ناك دقو .: لجؤي ..: نمورلا وبأ

 نم الدب رمحألا بوطعلاب نيحالفلا ثوبي
 .ةليوط ةسارد انعضو نأ دعب انسكلو « ىمطلا
 ىعماجلا ذاتسألا ةيزقلا نبا اهيفب كرتشإ

 وه ىمطلا نأ نيبث نيدمحم دمحم دمخم
 .ةيسنلاب ةيرصملا ةيرقلا اني ذاوملا حلضأ
 ضعي هيلع لخدت نأ قلع كلذو'«.خانمللا

 .ةمكجتلا سيئزا

 نمورلا وبأ

 تامه

 تييلل عضويو ءانبلا داوم نم :تافامضإلا
 ةايح بلاطم ققحي زبخآ مسر ىنفيرلا

 ىمطلاب ءانبلا نأ ىلع ةرالع كلّذو «.حالفلا
 ىلإ دحاو ةبسنب بولعلابءاتبلا نم لفأ فلكي
 .ةبرقلا ءادب ىف العف:انأدب دقوا ء نيسمسحا

 عورشم ىلع شيتفتلا دعي مويلا انزرق اننإ
 ىلع اعاضأ نيذللا عقتتسملاو ةكرببا ةلازإ

 .. انادف نيسمخ ىلاوجن اهرمعأ لوط ةدلبلا
 ىتح « ىر ةنيكام ىلإ .ةجاح ف اننأ انرتزق
 نأ بجيو « ةحاسملا هذه ةعارز :ىف أديت

 ول ىنح ةنيكاملا هذه ءارش :فيلاكت رفؤت

 ةداعإ ليجأت ىلإ انررطضا
 .. لهس اذه ( ةريك ةماستبا امستيم ). :

 ليجأت نود ةنيكاملا ىرتشن نأ عيطتسنو.

 اي ىل اوحمسا ةيسانملاب و .:. اانبلا عورشما



 تاووجس

 دهجلا نإ .. ةحارضُ. مكملكأ نأ :ىئانبأ

 ةبوكر مكل نوكت نأ بلطتي هنولذبت ىذلا
 مكل صصخأ نأ لوقعم شمو .. اهنوبكرت
 تسيل ريمحلاف « اهب اولقتتل ريمح ةثالث
 ىتلا ةندقألا هذه لك لمجتت لاقتنا تالآا

 فده وه تقولا راصتخاو ؛ اهيلع نوفرشت
 ال :رهمخلاو :ليقتسملا ءانب ىف :ىناسأ
 مستأو .. هفعاضت لب ٠ تقولا رصتخت
 ثالث كلدمت تناك ةبرقلا نأ نوملعت
 امهنمدب أدبأل اهنم نيفنثا تعب دفو تارايسب

 .. ةيرقلا ىف ىسيئرلا عزاشلا فصر ىف
 تابلطنم للك ىفكت ال انل ةيقابلا ةرايسلاو
 كلذل .. ثيدحلا اهرصع ىف ةيرقلا
 ةجاره ءارش مكيلع ضرعأ نأ ىل اوحسسا
 .. فارسإ اذه ىف سيلو ...مكل صصخت'
 .. لمعلا تابلطتم مهأ نم هنإ

 سورلا وبأ

 سورا وبأ

 راسيلا وضع
 سورا وبأ

 نم ترسكستا ةيلجر انا هد ,. لسعلا

 ::, زيواشملا
 .. تيلكسبل نيجاتحم انحا هضرب ةقيقحلا
 ةيجضتلا حور تناك .. نيفوسلكم انك ىنإ

 ,. لمعلا تابلطتم ريدقت ىلع بلغت انئاذب
 .. نامكاروتومي تيلكسبو .:

 ١ روتومب لوقتب( ةحرف ىف ) : ةمكحملا سيئر
 ركود ةجاوخلا ىلع اهضرعو ..

 ىسلإ جرخيو سورلا وبأ موقي )ا
 ( لعادلا

 ..تيلكسب بكرت كفزعت تنأا !؟



 تاملاس

 :ةفورعم ةيملع ةيزظن ىد .. اعبط : راسا وضع
 .. اهملعتن ا +... .نيميلا وضع

 . لهس اهبوكر :. اونمطا.:: ةمكحملا سيئر

 .ةجارد بكري وهو سورلا وبأ لخدي )
 ( رمحألا نوللاب هالطمو  روتوملاب ريست

 .( اهقوف نم لزييو ةجاردلا فقوي وهو ) : .... .سورلا وبأ
 .. ةنيتمو ... ةلياه م6: تيلكسبلا_ىدآ
 .. ةيده انل اهباس لجارلاو:

 .قتيرو.:. : . راسيلا وضع
 ... انأ اهملتسأ مزال .. ىتتسا إال .:, ةمكجملا: سيئزب

 نيميلا نم اهدعخان .. لوألا انأ ىدتبأ ... ال :: . .. نيميلا وضع

 - هدك ىبرعلا:... راسيللا

 .. ةجاح اهنع شفرعت ام ت راسيلا وضع
 فرعا تنك اذإ كل لوقا نيدعيو . .:اهبرجأ ,:... + نيميلا وضع

 د.إ شفرعا امالو

 ىللا ناو ...لوهسملا انآ ب اوهاالو ثنا ال..::ةمكحملا سيئر

 راغبلا ودع

 نبعبلا وضغا

 راسيلا وتضع

 "نيتي اونتعا

 تكرقوش

 ىللا انا «زامح الو تيكتني !اباهبكراا
 للاكل

 شنا ام .. ةمكحملابةرطدأنئاهلاماى فا :
 .مضخي هلآ ىدا.:: كايلكدسلا ردع لام

 فلاب انا هد .. مكيف لغتشاب دحاو.ريكأ انأ :٠
 1 قادف تيم موي لك
 مزال املإ .. ةيملعلا ةيحانلا دحتاو حيحتض انأ :

 ىلع قبطي ملعلا ناشلعب اهلك دلبلا قلع فنا
 !.. عفاولل

 ,.:ىدتباح ىللا انأ +: مالك .ةيافك-:

 ةجاردلا دشيو نيميلا وضع مدقتي ١)
 اهكرتيو سورلا وبأ ىدي نيب نم ءارمبحلا

 اديعب ىوزتي مث ٠ مستيب وهو سورلا وبأ هلا

 عاستا ىفخي هيتفش ىلع ةفكا عيضي .رهو
 ( هماستبا



 تالا

 ةجاردلا بكري نييلا وضع )

 مث , روتوملا كرحي نأ لواحيو ءارمحلا
 وه عققي هسكلو « اهب كرحتي نأ لواحي.

 ( ضرألا ىلع ءارمحلا ةجازدلاو

 عاتب شم تنأ :.' شكعفتت اما كل تلقان :
 هدا. تيلكس شم ئد ١ ىد:تاجاحلا

 .. ىملع مدقت

 ٠ ةجاردلا راسيلا وضع فطخي

 مث ,روتوملا ريديو « اهقرف بكرتيو
 ( جرسملا جراخ اهب قلطبي

 وضعو ةمكحملا سيئر هءارو ىرجي )
 : ( ناحيصي امهو نيميلا

 .. نيف خيار... انه لاعت. :

 كل تكساح:َشم نشدعجر ام اذإ :. ةمكحتتلا سيئا

 مث ةيلاع ةكحض كحضي سورلاوبأ )

 .( هفك ءارو هيفش ىفخيو . اهمتكي

 نيميلا وضع

 نزال
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 نيِلا وضعو ةمكحملا سيئر )

 وبأ نم ةيبصع ةبضاَغ تاوطنخ ىف نابرتقي
 (سورلا

 انه عجري مزال :: ةقيرط كلأ قوش :

 الع
 وبأ ئيحيو ءارفخلا دنخأ لدي )

 ( سورلا
 تيلكسللاب علاط راسيلا "وضع انفش انخا
 ؟ هييسن .::ةياززلا ةكسلا ىلع
 .: هدحرل اهدععاي رباع نياب هد ( عله ىف ز :

 لسعا ( سورلا وبأ هيو ىف اخراص ) : ةمكحملا سيئر
 .. تيلكسبلاو وه عج مزال .: ةجاخا

 دبع اي .. عيمسلا دبعآي ( ايدانم حيض ) :

 +: ئرفلا
 ىوقلا دبعو عيملا دبع لخدي)

 ( لهج وبأ امهعمو

 0. عطتالر



 نورلا وبأ

 ىوقلا دبع

 سورلا بأ
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 ىوقلا دبعو تنا علطت عيمبسلا دبعاي عنبسا
 .. ىتعاتب ةرايسلاب ةيعارزلا ةكسلا ىلع
 ىلع رّودتو .. ةيلوكسملا ةعاتب ةرايسلا
 .. تيلكسيلاو وه هوعجرتو راسيلا رضع
 .. قوذلاب عجري شيضرام اذإو :

 ول ( ةمكحملا سيئر ىلإ همالك اهجوم ) .:

 : ةمكحملا سيئر

 سورلا وبأ
 ,ىوقلا دبع

 مور وأ

 .؟ شيضرام

 ريصمب ةقلعنم ةلأسم ىد .. ةيفاعلاب هوعجرا

 .. ةيفاعلاب عجبي ىوقلا ديعل )
 1 عجراح ىقي ( امستبه) :

 ىوقلا دبعو عيمسلا دبع جرخي )

 قلطني نأ لهج بأ لواجيو, نايزجي امهو
 ىف سمهيو سورلا وبأ هب كسميف امهعم
2-114 1 
 دا /اكلقو ىئلج ام ةسل ,. تناءكيلخ :

 كح

 سيئرو ./ةعاقلا ىف تبصلا دوسي )
 نائيجيو ناحوري نيميلا ضَعو ةمكحملا

 هبناجبو سورلا ربأو ؛ ةيبصع تاوطخ ىف
 نايفخي امهو نيتماص نآفقي لهج وبأ

 ا (اميساسا
 طخ ىف لبقتسملا 5 ,
 نم لسا يمي اكل ةيانك شم .: ةمكحيلا

 نم لبقتسملا مح مزال ب رضاحلا 3

 .. هسفن نم هيمحن .. ليقتسملا
 انيأر لوقن انا انيديإ ف ىللا لك لأ: .٠ نيميلا وضع

 . مالكلا,ةيافك شم... مالكلاب |.( 0
 هد .. ةمكحملا ليكشت ىف ناطلغ فلؤملا .: ةمكحملا سيئر

 شقادتن نيدعاق انحإو اهمويب نم انحا
 .. قئاختنو.

 ىف داق ىللا مالكلاهد( لهجوبأل اسماه.) : ...سورلا وبأ
 .٠ ىتقلص شدح امو ةمكاحملا ةسلج



 ب عي راجت

 ؟ ةمكحملا سيئر

 راسيلا وضع
 ؟!ةنكحتس نتف

 راشيل وضع
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 ىوقلا دبعو عيمسلا دبع لخدي )

 ريفغو راسيلا وضع ىلع ناَضِبقي امَهَو
 ( ءارفحلا ةجاردلا ةعف رجي

 مرحي لبقتسملا نإ .. هونييس ( اعراض )
 تناو .. ةمكاحم نؤد ذختأأ ىلع ضبقلا

 . هيلع متضبق اونوكت ام ىزا

 عيمسلا دبعل ةراشإ ىطعي سورلا وبأ )

 وضع نع امهيديأ اعفريل ىوقلا دبعو:

 (راسبلا

 بئاجب رضاحلا نع نولوئسملا فقي )

 .ةتماص ةتامش ىف نزقللحيي مهو سورلا وبأ
 ( لبغتسنلا نع نيلوعتسملا ةلالدللا
 ؟قيف تدك

 .. تيلكسب بكاز

 تيلكتلبلا خبار تلكو
 ٠ ضّرألا ىلع فلاب تدع <

 بيلا ةنع اس

 .. ردنبلا جيار تبكي تناب..الا :

 رددبلا جورا امل هيإ اهيقوب.
 لثلا ةيرق لمخاد رصحبت اهتيلوعبسم نإ :

 .. ردنللاب ةوعد شانلام , رضخألا

 ملغلا نإ .. ردبلا نعيش لكس ثم ا:

 قسمت ام لك .. ميلا ةكيرتناو
 نأ بجيو ردنبلا ىف هتسارد ديت ليقتسملاب

 .. هي لاصتا ىلع نوكن
 .. كانه نم كرماوأ دمعات ىتعي..:

 ةيملعلا ةب رماوأ شاهمسا ام .:
 "7 لارعر ترامب تكاد ا

 ةجاردلا ىلع تيلوتسا داقل .. عمسا :
 ءاضعأ نيب ةلوادملا ىهتتت نبق ءارمحلا

 كنإ مث .. اهلالعتسا ميظنتانأشب ةمكتّملا

 ءارسحلا ةجاردلا ىلع تيل عما نأ دعب

 عم رواشتت نأ نود" ردنبلا ىلإ اهب تنهجنا
 هذه لكو .. ليقتسملا نع نييلويسملا
 نم كلزعتو اهيلع مكاجنت نأ نكمي تاماهنا



 راسيلا وضع

 نبعبلا رضع
 راسيلا وضع
 نما ْوَضَع

 راثبا رضع

 م

 اشيئرا ىعقلمب ىتكلو ,. ةمكحملا ةئيه
 انك نع .ردظلا؛ قرصان ةمكخملل

 ةجاردلا لآلغتسا ميظنت ىف أدبنلو .. ثدح

 .. ءارمحلا
 نإ .. ةجاردلا هذه لمعتسي نم قحأ انأ :

 .. اهب ةطيترم ىلمع ةميبط
 ةابانأ اهتلمعتتا اذإ الا اهلمعتسي شذ ام :
 .٠ اهبكرت ندفرعت اه ثلأ,.:

 تفرع اذإ الا اهبكري ئئان شادح ام فيتا :

 :اهبكرا

 طبرن ىنعي؟ هيإ ىنعي ( خارصو ةدح ىف ) :
 لهاج تنا .. ةلهجلا ةيناكمإب لبقنسملا

 تيلكسبلا ةميق موي فرعتاح نكمم شمو
 .. اهيف مهفت الو .. ءارمحلا

 وضع ىلع مجهيو روثي نيميلا وضع )
 ههجو ىلع ةيوق ةمكدب هبرضيو : راسيلا

 اك

 ( خرصي رهو
 . ردنبلا عاتب اه لها انأ .:

 ةمكلب ةبرضلا دري راسبلا وضع
 ( خرضي وهو ىرخأ

 .. حوف انديتسا عاتب ايا. سرغعاا :

 نييميلا وضع نيب ةكرعملا دعشت )
 نأ ةمكحملا سيئر لواحيو راسيلا وضعو
 سيئر كرتشيف راسبلا وضع هبرضيف لعخدتي

 عفريو  ةكرعملا ىف رخآلا ره ةمكحملا
 نأ لواحيو ءارمحلا ةجاردلا نيميلا وضع.

 ةجاردلا عقتف , راسيلا وضع اهب ترضي

 .( مطختتو ضرألا ئلع
 ال هعم نولوئسملاو سوزنلا وبأ)

 نيتماص نوفقيو « ةكرملا/ ىف: نولخ دنيا
 ( عت مهتاماستباو

 ةئالثلا عقي نأ ىلإ ةكرعملا دتشت,)*



 .سورلا وبأ
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 ٠ ضرألا ىلع « لبقتسملا نولثمي نيذلا

 ( مهيلع ىمغمو ىحرج مهو
 .. ةريك ةكحض كحضي سورلا وبأ )
 كحضلا هكراشيو .. اه .. اه ... اه

 ( هعم نيلوثسملا عيمج
 ىنيدآ .. ةلكشملا انأ ىلوييس مكل. تلق: :

 فوخ شيف ام .. اونمطا صالخ .. اهتلح
 .. اهي اه اه... انيلع

 دوعيو ؛ رضاحلا تاكحض قلطتت )

 هردص قوف دتميو لوطي لهج وبأ ناسل

 نوفوركيملا هبابلج تحن نم جرخيو
 ىذلا سأرلا عفتريو . هتبقر لوح هقلعيو
 هل حبصيو هيفك ىلع عيمسلا دبع هلمحي
 ىوقلا دبع دشيو , ناذآ تسو نويع تس.

 فنك قوف اهقلعيو هفطعم تحت نم ةيقدنبلا
 لوح هطبريو هبيج نم رجنخلا جرخيو

 سورا وبأا

 هنا وي

 . ( هطسو

 ىلع ىقلملا لبقتسملا بابش ىلإ اريشم ) :
 مهودخ .. انه نم مهؤليش ( ضرألا
 .. رضخألا للا ىفشتسم... ىفشتسملا

 ىدتبن ىفشتسملا نم:اونجرخيامامويو
 راها: يز ين ةزكفويد لانو لج فعن
 جيتا قيلعأ

 لك ىف ةيلاع تاكحضلا بواجعت )
 ( جرسملا بناوج



 خيراتلا

 تخل

 ثلانلا دهشملا

 هجاويو راتسلا مامأ جرخي خيراتلا لثمم )
 ةماستبا مستني وهو نيجرفتملا روهمج
 ( ةريك

 فلؤملا .. ىتداس ىلاقطأ نتاسنآ ىتاديس .:
 .. ةملك لوقا ىلإ ةليل لك ىنم بلطي
 لكو .. اهلوقا ىللا ةملكلا راتخأ ىنيياسو
 ىللا ةملكلا نع فلتخت ةملك لوقاب ةليل
 هنإ ءءافلؤم سيل خيراتلا .. اهيلبق اهنلق
 ةليللا اهوتفش ىللا ةيحرسملاو .. لجسي
 ةليل تضرعتا ىللاةيحرسملا ىه تسيل ىد
 .. ىثات لكش ةيحرسم ةليل لك .. حرابما
 امنإ ريثك شوريقتي ام نيلدمملا نكمي
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 ىللا ةملكلا اناو .. ريغتي عوضوبملا
 وأ ىمكخ نع ةزداص ةليللا اهلوقاخا
 .. لئافتم انأ .. لؤاقتلاب ىئاسحإ

 ( نيجرفتملا نيب ةمهمه )
 لاقي زياع فلؤملا وه .؟ هيل نيشهدتم -:
 هيف انا لزقي زياع .. ةيلب لوقت زيلع .٠ هيإ
 ةكرعمو .: رطاحلاو لبقتسملا نيب ةكرعم
 .. ةلامو ٠: ضعبو هضعب ليقتسملا نيب ةيئاث
 عقاولا وه اذه .. ديدج شيج ام فلؤملا
 .. ناسنالا اهقوف دجوو اينذلا تدجو نم
 انينر"فلاخ دججوتا ام موي نم مدآ انديسس
 هلزنو انير هدرطو :. ةحافت ناشلع
 نينا لخ مدآ انديس اهدعبو +: ضرألا
 مه اوناك . لييياقو ليياه....نمب نيتتا
 هدك غرو انهلك انيندلا اركلمي نيالا
 .ةغاتب ةحاقتلا امنإ ..ااوقتاختاو :.:اوفطخا,
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 لكو اهموي نمو .. ةيتاق ةجاح تقب مهوبا ٠
 تافالخلا ايندلا ىف اهددع رتكي ام سانلا

 لك ىف ةحافتلاو .. رتكت ثاقانخلا  رتكن

 ىف ىقبت ةرم .. ةينان ةجاح ىقبتب ةقانخ.

 سيئر لكش ىف ىقبت ةرمو ء كلم لكش

 ىقبت ةرمؤ : ءارزو ىقين ةرمو ؛ ةيروهمج

 « ةيراجت ةكرش ىقبت ةزمو . ضرأ ةنحا
 + لكسوتوم ىفبت ةرمو ؛ ةرايس ىقبت ةرمو
 و. نيك ةزلخا تجرتإلو
 .ىللا اناو « مكل لوقا

 رم

 ةعيط ىف "تالا تانالخلا:عضي
 فدل ةليسرلاو رفاحلا ئهلنألول# ناتنإلا
 ىللا .. ينوفدص" أ ماقتل[ قل] نانإلا

 ناشي ةسطن نم ةجاخخ عقدي مزأل قئاحتي 7

 اوسفدي سان, ةبق اقبل .. ةقانختلا" بسك" 70
 نعت اهنا ةينالامانل وزي ناهدظ نود“ 7
 سان هيف نامكأ شي ةقانخلا ىف مقام 1مل

 ةديدج عيراشمو :: هدد راكتأ عقب
 تافانخلا نم عونلا ةذاوه ١" ةديدْل ةئظنأو

 ةيناسنإلا ىلخت ىللا 00 ا 7
” 

 اوظرعت .. مدظتو"# دج 9
 امانبر ةياغل .؟ كالا و

 دعت ملو اهناينب لمتكا « نضال ئنلا قالي“ 3 277
 اهب مدقتت تافالخو كرام ىلإ ةججاخ ىف 3#

 مدآ ةعيبط ريغياح انبزاهنتؤي . لضفألا وت
 ىف شيعن عجرن ادلك "نيا. ةئدجحلا هع



 خيراتلا

 تع

 .. ةنجلا
 مهيو موقي نسيجرفتملا دحأ )

 (( فارصنالاب
 انأ .. ىنع دعيب شدحام ...دعاق كيلخ_:

 امن ىتيند ىلع نيجرفتم شم مكنامكل تلق
 د ةيحرسملا , اسهيف نييشياع متنا
 فلؤملا .. دبألا ىلإ ةرمجسم,.. ةرمتسم

 .. ىقشتسملا لخخدي لبقتسملا ليج كرت

 ىلع ترم ىللا لجارملا لك ىف ؟ هلامو
 لدي هنا جاسحم لبقتسملا ناك
 بين اننا هدك ىتعم شو .. ىفشيسملا

 بسحي ناشلع هيلع ايلوقعو اننويع نيزكر م

 ام دق ىلع انيب مدقتيو انم فاخيو انباسح
 ةيوش دعبو .. هلقع دق ىلعو « ردقب
 .. ىفشتسملا نم ليقتسملا ليج جرخياح

 تعالت

 ديخأو ملعتا نوكياحو .. ميلس جرخيلح
 507 .. ديدج نم تاقانخلا ىد

 ناسنإلا مدقت ةكرعم ىدتبت

 مسهيو راثسلا ةفاح خيراتلا حيزي )
 ( هفلخ لوخدلاب
 ةححص ىلع نمطا لدا مزال .. مكتذإ نع
 . ليعسلا

 ةياهن


